
 
…………. Vi ta’r naturens parti 

 Referat af  

Årsmøde i DN Kalundborg 

Søndag d. 10. november 2019 på Kalundborg Vandrehjem 
 
Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

 

Årsmødet indledtes herefter med indlægget ”Mere plads til natur – hvor og hvordan med 

multifunktionel jordfordeling” ved landbrugspolitisk seniorrådgiver Lisbet Ogstrup fra DN 

Sekretariatet. Derefter mulighed for debat og spørgsmål. 

 

Præsentation af bestyrelsen:  

Deltagelse af:  

7 bestyrelsesmedlemmer: Jette Reeh, Peter Breinholt, Finn Roel Ringe, Tommy Kristoffersen, 

Erling Jacobsen, Claus Høgh Hansen samt Susanne Ladefoged  

6 aktive: Judith Falck-Madsen, Karen Düring, Carsten Clausen, Lars Jensen, Lasse Edlev 

Afbud fra 4 personer fra afdelingen: Hans Guldager, Charlotte Rye, Christian Høgh Sørensen og 

Gregers Hellmann. 

 

Der deltog i alt 30 personer, heraf 26 stemmeberettigede. 

 

Årsmøde iht. vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent:  

Organisationskonsulent i DN Thomas Eriksen vælges. Thomas konstaterer, at mødet er varslet i 

korrekt tid og dermed lovligt indkaldt. 

2. Valg af stemmetællere:  

Karen Düring (1397251) og Lasse Edlev (2095954) valgt 

 

3. Bestyrelsens årsberetning.  

Skriftlig årsberetning er udleveret på mødet til alle. Den mundtlige årsberetning er et ekstrakt af 

den skriftlige årsberetning. Der vises løbende et fint power-point show under aflæggelse af 

beretningen. Thomas Eriksen har lavet PP med lokale fotos leveret af DN Kalundborgs formand – 

en fin detalje. 

Spørgsmål fra medlemmerne til årsberetningen:  

Erling meddelte, at Tissøforum havde været en stor succes, og at kommunen ønsker en fortsættelse 

af samarbejdet i forbindelse med Nedre Hallebyå. 

Ulla spurgte om man kan gå rundt om Gørlev sø? Susanne svarede, at der har været tale om at 

etablere en grussti, og DN har foreslået en plankebåret sti de ca. 320 våde meter mod nord, men 

det er dyrt og vil sluge de fleste ”få det fixet-penge”, så spørgsmålet er åbent endnu. 

Lejf Heiner tilsluttede sig Susannes bekymring vedr. fældning af så stor en del af Møllebakkens 

bøge, som kommunen har foreslået. Det er et vindfølsomt sted, og vestenvinden vil derved få frit 

slag. 

Der takkedes for indsatsen fra salen. 



 

 

Årsberetningen skal ikke godkendes men kun tages til efterretning. Årsberetningen herefter taget 

til efterretning. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der er 3 pladser på valg hvert år.  

Erling Jakobsen genopstiller 

Finn Roel Ringe genopstiller  

Lars Jensen ny-opstiller  

Ulrik Heimann ny-opstiller 

Tommy Kristoffersen genopstiller ikke 

 

Offentliggørelse af stemmefordeling: 

Erling antal stemmer = 19 => valgt  

Finn   antal stemmer = 6 => ikke valgt 

Lars   antal stemmer = 16 => valgt  

Ulrik   antal stemmer = 23 => valgt 

 

5. Valg af suppleanter – der kan vælges op til 3 suppleanter, som er på valg hvert år 

Claus Høgh Hansen genopstiller 

Finn opstiller 

Begge hermed suppleanter 

 

 

6. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag er modtaget fra medlemmerne 

  

7. Eventuelt   Lasse meddelte, at Naturvejlederforeningen har fået mange millioner fra 

Nordeafonden til krible-krable-projekter. De kan ikke bruges til andet. 

  

 

 

 

Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

Mødet slut kl. 16.40 

 

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne på næste møde 

 

 

Referat ved Peter Breinholt, d. 10.11.2019 

 

 

 

 

Godkendt af ordstyrer Thomas Eriksen d.       /     - 2019 

 

___________________________________________                                                                


