
Glimt fra årsmøde i DN Kalundborg på Skolen på Herredsåsen 29.11.2020 

I disse coronatider skal der træffes mange forholdsregler for at afholde et offentligt møde.  

Deltagere skal registreres med henblik på smitteopsporing. Der skal bæres mundbind/visir til du har sat dig 

ned og der skal være god afstand mellem deltagerne. Sprittes af her og der. 

31 personer fandt vej til årsmødet denne søndag eftermiddag.  

 

 

 



Første del af mødet bestod af tre inspirerende og engagerede oplæg som, fra forskellige udgangspunkter, 

alle fokuserede på, hvordan vi kommer videre med mere vild natur i Danmark. 

Først fortalte David Katznelson, på en Zoom-forbindelse fra London, om sit arbejde med og planlægning af 

at omlægge sit landbrug på Røsnæs. Om alle overvejelserne bag processen med, at ”få naturen tilbage”. 

 

 

Næste oplæg stod naturvejleder Morten Lindhard for.  Morten fokuserede på, hvordan økosystemer kan 

genskabes og biodiversiteten bevares. Læs mere om Mortens tanker i publikationen ”Er Danmark et 

skovland” 

 

http://kulturlandskab.org/wp-content/uploads/2019/12/Er-Danmark-et-skovland.pdf
http://kulturlandskab.org/wp-content/uploads/2019/12/Er-Danmark-et-skovland.pdf


Sidste oplæg stod næstformand i DN Kalundborg, Ulrik Heimann for. Det drejede sig om stikord til DN’s 

lokale arbejde og om hans egne erfaringer med selv at gøre noget for biodiversiteten. Læs mere om Ulriks 

tanker bag Tyrsgaard  her 

Efter hvert oplæg varder mulighed for at diskutere og stille spørgsmål. Læs mere i årsrapporten. 

 

 

Efter de tre oplæg afholdt vi ordinært årsmøde og formand Susanne Ladefoged fortalte i sin årsberetning 

om årets arbejde i lokalafdelingen. Få overblikket og hele den grundige gennemgang i årsrapporten. 

 

 

https://www.tyrsgaard.dk/
https://kalundborg.dn.dk/departments-media/26943/%C3%A5rsmoede-2020-folder.pdf
https://kalundborg.dn.dk/departments-media/26943/%C3%A5rsmoede-2020-folder.pdf


Som noget nyt, var der to emner fra medlemmer, som de ønskede diskuteret på årsmødet. 

Første forslag drejede sig om ”vildtkorridorer”. Fremsat og motiveret af Sven-Erik Boot. 

 

Det andet forslag omhandlede muligheden for at dokumentere bilag-4-arter i forbindelse med udvidelse af 

svineproduktion. Arendse Plesner fremlagde og motiverede selv sit forslag. 

 

Hvis du har fået appetit på mere og er nysgerrig på de to forslag og øvrigt indhold på mødet, så få hele 

historien i referat fra mødet. 

https://kalundborg.dn.dk/departments-media/26946/201129-referat-a-rsmoede.pdf

