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…………. Vi ta’r naturens parti 

Referat fra Årsmøde i DN Kalundborg 
Søndag d. 29. november 2020 på Skolen på Herredsåsen 
 
Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

Årsmødet indledtes herefter med 3 indlæg omkring mere vild natur. 

1) Privatpersonen David Katznelson fortalte om ideen og formålet med, at omlægge sit landbrug  
på Røsnæsvej 400 fra dyrket landbrug til natur – Rewilding Røsnæs. Indlægget foregik online, 
idet David befandt sig i England og grundet Corona restriktioner skulle i 2 ugers karantæne, 
såfremt han rejste til Danmark. 

2) Oplægget blev fulgt op af naturvejleder Morten Lindhard, der fortalte om, hvordan økosystemer  
    kan genskabes således, at biodiversiteten bevares.  
3) Sluttelig lagde næstformand i DN Kalundborg Ulrik Heimann op til debat omkring det, at mang- 
    foldiggøre sin have – et højaktuelt emne landet over. 
 
Efter indlæggene var der mulighed for debat og spørgsmål. 

Repræsentation fra DN Kalundborg:  

Deltagelse af:  

9 bestyrelsesmedlemmer: Jette Reeh, Peter Breinholt, Lars Jensen, Erling Jacobsen, Hans 
Guldager, Christian Høgh Sørensen, Ulrik de Hemmer Heimann samt Susanne Ladefoged  

7 aktive: Judith Falck-Madsen, Karen Düring, Carsten Clausen, Ib Jensen, Gregers Hellmann, Sv. 
Aa. Ladefoged og Lasse Edlev 

Afbud fra suppleant: Finn Roel Ringe – arbejdsramt  
Ikke til stede: Claus Høgh, suppleant og Charlotte Rye, bestyrelsesmedlem. 

Der deltog i alt 31 personer, heraf 22 stemmeberettigede i årsmødet. 
 
Årsmøde iht. vedtægter: 

Formanden startede det ordinære årsmøde med at præsentere bestyrelsen inkl. suppleanter. 

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:  



Jørgen Steudel: Spurgte til hvilken rensning, spildevandet fra de evt. nye hytter ved Mullerup 
havn skal bestå i ? Susanne svarede, at det har Kalundborg kommune ikke meddelt. 

Lars Herford: Spurgte til behandlingen af grøftekanter i kommunen med bl.a. for meget slåning. 

Susanne svarede, at vi kæmper mod for meget slåning og for ofte. Vi diskuterer med kommunen, 
men det er som at slå i en dyne. Og nogle arealer er iøvrigt private. Dog er tiden på vores side 
med mere “Vild Natur” i medierne. Vores forsøg med grøftekanter på Huslodsvej og Ågårdsvej er 
et led i samme bestræbelse. Vi bliver ved. 

Ulla Høyer: Spurgte til, hvor projektet med genslyngning af Nedre Halleby Å skulle være ? Erling 
svarede, at det er en gammel slyngning, som i 1880 blev afsnøret og det er hertil, at åen skal 
lægges tilbage i. Hun spurgte også, om jorden ikke er forurenet med gammel glasfiber mv. hvor 
de nye hytter ved Mullerup Havn skal ligge ? Susanne svarede, at det har kommunen ikke 
undersøgt, og det har vi klaget over. Kommunen har heller ikke vurderet, om diget (som kommer) 
har indvirkning på kulturmiljøet.  

Christian oplyste om, at digets højde er højde over havniveau og altså ikke så højt, som Susanne 
troede. 

Der var også ordveksling vedrørende Vandrådet og planperiode 3. 

Arendse Plesner spurgte til bemærkning om husdyrsudvidelser, og at det ikke har givet anledning 
til indsigelser (stort set). Susanne svarede, at de har kørt efter bogen og at det er godt. 

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

 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der er 3 bestyrelsespladser på valg hvert år – derudover skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem 
ekstra grundet vakant plads efter Hans Guldager Christiansen, som udtræder af bestyrelsen 
udenfor turnus. 

Christian Høgh Sørensen genopstiller  
Peter Breinholt genopstiller  
Susanne Ladefoged genopstiller  
Ib Jensen ny-opstiller  

Alle valgt uden stemmeafgivelser 

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

Claus Høgh Hansen genopstiller - men mødte ikke op og har ikke fremsendt skriftlig 
tilkendegivelse, så han må være frivillig indtil næste årsmøde.  
Finn Roel Ringe genopstiller 

Desuden opstillede Arendse Plesner, Havnsø, og de to blev valgt som suppleanter. 

 
6. Forslag fra medlemmerne 

Der er modtaget 2 forslag fra medlemmerne 

1) Forslag til forbedret forhold for bl.a. kronvildt bestanden i området Eskebjerg / Saltbækvig / 
Vesterlyng. Mit forslag går på, at evt. tilrettelægge en eller flere “vildt korridorer”, så den 
naturlige “drivning/strejfning” af hjortevildt, kan foregå mere uforstyrret og naturligt, da bl.a. 
krondyr, strejfer over længere afstande både om natten, og også i dagtimerne. Etablering af “vildt 
korridorer” og medbringe dette forslag ved fremtidige industri -og byplanlægninger, som et vigtigt 
parameter for, at vi tilgodeser dyrelivet, og kan bibeholde den mangfoldighed af en sund og trivsel 
fuld dyrebestand. Sven-Erik Boots, Arnakkevej 23, 4593 Eskebjerg. Tlf. 21 64 40 08 



Sven-Erik Boots fremlagde selv sit forslag. Susanne svarede, at vi er positive overfor forslaget, 
men det er kompliceret, hvilke veje krondyrene går, hvad skal korridorerne tilgodese mv. Vi 
sender forslaget videre til Hovedforeningen. 

 
 2) Jeg har et "forslag fra medlemmerne" til dagsordenen. Det går på, at folk med viden om arter 
kan være task-force til at hjælpe med at dokumentere Bilag 4-arter og evt. andet, når landbruget 
ønsker at udvide. Det kunne være super at have mulighed for at få nogen, der har forstand på det 
til at komme og hjælpe med at dokumentere den følsomme og sjældne natur. Mange hilsner 
Arendse Plesner (Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev) 

Svaret:  

Arendse Plesner fremlagde selv sit forslag og uddybede det samt forklarede, at beboerne føler sig 
meget pressede af svinefarmene og udvidelserne. Der er også afsendt klage til Nævnets Hus der 
er afleveret 400 underskrifter til kommunen. Også grænseværdier for lugt er et emne, som de har 
fået hjælp til. 

Susanne: Bilag 4-arter er sjældne, og det er ikke sandsynligt, at der er sådanne i området, men vi 
vil gerne kigge på det. Det kræver dog, at ejerne giver lov til adgang. 

Lasse Edlev foreslog at lave en Bio-blitz for stedet, altså, at dyre- og plante-“nørder” inviteres ud 
til at se på området. 

  
7. Eventuelt    

Ingen bemærkninger  

 
Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

Mødet slut kl. ca. 17. 

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne på førstkommende møde 

Referat ved Hans Guldager Christiansen, d. 30-11-2020 

Godkendt af ordstyrer Thomas Eriksen d.       /     - 2020 

___________________________________________ 
                                                                                                                                                            


