Referat af årsmøde 2014 i afdeling 326-Kalundborg
Deltagere:
Ordstyrer:
Referent:

…………. Vi ta’r naturens par

25 personer inkl. Bestyrelsen
Organisationskonsulent Thomas Eriksen
Bestyrelsesmedlem Hans Guldager Christiansen/Tommy Kristoffersen

Årsmødet foregik på Kalundborg vandrehjem, Danhostel i Kalundborg
Årsmødet blev båndet af hensyn til referatskrivningen.
Inden årsmødet var der debat og indlæg omkring temaet:
Grundvand og drikkevand i Kalundborg kommune.
Årsmødet blev indledt med et forrygende indlæg om drikke- og grundvand i Kalundborg kommune
ved Bente Villumsen civilingeniør, HD. Miljøpolitisk medarbejder i DNs Sekretariat, med speciale
i grundvand og drikkevand, indvinding af råstoffer og jordforurening. Bente er en kendt person i
den offentlige debat om vand og har arbejdet med kortlægning af grundvand bl.a. forholdene i
dele Kalundborg kommune i mange år. Bente kunne derfor på en underholdende, kompetent og
dokumenteret måde indføre deltagerne i forholdende i vores kommune. ”Har vi drikkevand nok”
og ”er kvaliteten god nok” Bente kom ind på, hvilke problemer vi har og står overfor herunder
sprøjtegiftes indvirkning på grundvandet og hvordan vi skal indvinde vand på en bæredygtig
måde, så det ikke får negativ indvirkning på grundvand, søer og vandløb. Der indvindes f.eks. 4
millioner m3 overfladevand om året fra Tissø til brug i industrien. Grundvandet er en begrænset
ressource, som vi skal spare på. Bente fortalte deltagerne om grundvandspotentialet i
vandmagasinerne Store Fuglede magasinet og Bjerge magasinet samt grundvandsforekomsterne
generelt i Kalundborg. Bente sluttede med et kort indlæg om den giftfrie have, som bliver et
nudging i 2015. Spørgelysten blandt deltagerne var stor og indlægget afstedkom god feedback fra
deltagerne. Der blev stillet spørgsmål såsom:
- Målinger af pesticider ift. vandrammedirektivet. Hvor skal der måles? Det er der en tidligere
ansat i miljøministeriet, der slår tvivl om.
- Er round up fortsat et problem for vores grundvand
- Hvordan ved man hvor lang tid regnvand er om at blive til grundvand?
- Hvordan kommer man af med det okker, der bliver dannet if. råvands-dannelse? Deponering
- Det blev endnu engang slået fast at kunststof baner er et problem for miljøet, hvis dræn udledes
direkte til miljø og ikke renses undervejs
- Har vi robuste jorde i Kalundborg, der kan tåle mere gødskning. Ja, men det vil påvirke
vandløbene negativt. Ingen effekt på grundvand.
Arrangementet var særdeles vellykket. Se hele Bentes indlæg andet sted på hjemmeside.

Årsmødet 2014
1. Valg af dirigent
Forsamlingen valgte Thomas Eriksen fra DNs Hovedforening uden modkandidat. Thomas
konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt. Herefter valgte forsamlingen to stemmetællere,
nemlig Karen Düring (1397251) og Jørgen Steudel (364279)
2. Bestyrelsens årsberetning
På forhånd var der uddelt en trykt årsfolder indeholdende årsberetning samt løst og fast siden
sidste årsmøde. Årsfolderen er meget fyldig. Formanden læste en komprimeret årsberetning op.
Året 2014 har været et forholdsvist roligt år, og Susanne omtalte fra året, som gik bl.a.:
Det har været et roligt og konstruktivt år med mange aktiviteter.
En fredning ved Tømmerup af overdrevsbakker bliver forhåbentligt rejst inden jul. Vi har arbejdet
med den i flere år. Formålet med fredningen er at sikre området som et sammenhængende

græsningslandskab, hvor bakkerne fremstår tydeligt og hvor de rige naturværdier bevares. Det er
Fredningsnævnet, som afgør, om fredningen skal gennemføres, mens DN blot kan rejse sagen.
Kalundborg Kommune ville desværre ikke være med til at rejse fredningssagen.
Den store kystvandring langs de 160 km kyst i Kalundborg kommune er nu stort set afsluttet. I alt
24 etaper af 8-12 km hver var planlagt, og det er gennemført med små undtagelser. Det har givet
god omtale i pressen.
Året har budt på mange besigtigelser, fx for at vurdere det visuelle. Vi gør os umage med disse
besigtigelser. Bl.a. har vi set nøje på “Røsnæs rundt projektet”, og nogle steder har vi sagt nej.
I alt er 6 sager påklaget, og Hovedforeningen har anket 1 sag. Vi hører ofte, at “DN klager for
meget”, men vi klager kun, når det går ud over naturen. I 2014 har vi fået medhold i 3 af 4
klager. Nogle siger, at vi har klaget over tilladelse til kunstgræsbane i Gørlev. Det, som er
påklaget, er afledning af vandet fra banerne, som ikke skal ledes ud i naturen, men til kloak.
Floraafdækninger: Klinteskoven, Klokkerhøj og eng v. Tissø.
DN er naturens vagthund. Vi kan anmode forskellige instanser om at se på sager, og vi har læst
alle tilladelser. Vi har afgivet en del høringssvar og deltaget i en snes møder i årets løb.
Kun 0,31 % af kommunens budget afsættes til natur, herunder bl.a. til vandløb. Det er for lidt og
under gennemsnittet. Vi arbejder for at få procentdelen forhøjet.
Ud i naturen med DN: Vi har afholdt 19 ture.
Danmark har fået en Naturplan, miljøministeren har fremsat den. Formålet er at få et grønnere
Danmark, og vi skal gerne opfylde biodiversitetsmål i 2020. I Årets løb har vi hjulpet folk, som
henvender sig til os.
Tak til alle, som støtter vores arbejde. Tak til pressen.
Herefter var der spørgsmål fra salen: Ib fra Reersø takkede Susanne for arbejdet og spurgte til,
hvordan det går med lyngarealet ved Reersø. Susanne svarede, at arealet har været krattet af i
år, og vi må se, om lyngen kommer igen næste år.
Ulla Høyer: Husk, at I nu også må repræsentere Agenda 21 rådet, som nu er nedlagt. Tak for det
professionelle arbejde. Der er meget uvidenhed om natur og miljø.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var Peter Breinholt, Susanne Ladefoged og Tommy Kristoffersen – alle genopstillede.
Derudover forlader Erling Jacobsen bestyrelsen udenfor turnus. .– Christian Høgh Sørensen ny
stillede. Da ingen stillede op udover disse 4, blev alle ny/genvalgt til bestyrelsen uden
valgafhandling.
4. Valg af suppleanter
Her opstillede afdelingen Hans Glahn, Mogens Dyhr-Nielsen og Claus Høgh Hansen. Da ingen
stillede op udover disse 3, blev alle valgt til bestyrelsen uden valgafhandling.
5. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke modtaget nogen skriftlige forslag.
6. Eventuelt:
Ingen kommentarer
Susanne rundede årsmødet af, sagde tak for fremmødet og tak for jeres indsats. Tak til Erling for
det store arbejde, han har ydet i afdelingen. Tak til Helene, der har været med i næsten alle
kystvandringerne.
Referent Hans Guldager Christiansen

Kalundborg d.30-11-2014

