
 
                                                                                                                                                                   …………. Vi ta’r naturens parti 

 

Årsmøde i DN Kalundborg 
Søndag d. 19. september kl. 14:00 Reersø-huset 

 

PROGRAM: cirka tider 

Kl. 14:00 Vandretur 

Kl. 14:45 Registrering af medlemmer og udlevering af stemmesedler 

Kl. 15:00 Velkomst v/formand Susanne Ladefoged 

Kl. 15:05 Intro til foredraget Naturen og det gode liv – naturen som medicin v/Lasse Edlev 

Kl. 15:25 Intro af DNs sommerfugleambassadør i Kalundborg kommune – Shila Jensen 

Kl. 15:45 Præsentation af bestyrelsen 

Kl. 15:50 Årsmøde iht. vedtægter:  
               Valg af dirigent    - bestyrelsen foreslår Lasse Edlev 
               Valg af stemmetællere   - bestyrelsen foreslår Karen Düring og Ulla Højer 
               Bestyrelsens årsberetning  

               Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer    
               Valg af op til 3 suppleanter    
               Forslag fra medlemmerne 
               Eventuelt 

Kl. 16:45 Farvel og tak v/Susanne Ladefoged 
 

  
 

BESTYRELSEN 2020-2021 
 

Formand:      

Susanne Ladefoged   

    

Næstformand 

Ib Jensen 

 

Bestyrelses medlemmer: 

Charlotte Rye  På valg  Genopstiller   

Christian Høgh Sørensen   På valg  Genopstiller 

Erling Jacobsen   

Jette Reeh   På valg  Genopstiller 

Lars Jensen    

Peter Breinholt   

Ulrik de Hemmer Heimann 

     

Suppleanter: 

Arendse Plesner  På valg  Genopstiller ikke  

Finn Roel Ringe  På valg  Opstiller til bestyrelsen/suppleant 

 

Claus Høgh Hansen    Ny opstiller 



Bestyrelsens årsberetning 2021 

 

Det meste af 2020-2021 kom igen til at stå i Coronaens navn – en tid med forsamlingsforbud – 

krav og restriktioner samt aflysning af arrangementer. Skrivebordsarbejdet blev klaret og møder 

afholdt virtuelt. Men vi må ikke glemme, at Naturen er herude – derude – herude på landet – og 

naturen er altid åben – vi skal blot huske at bruge den. Bruge naturen til at lade batterierne op – 

også reservebatteriet i disse tider. Vi skal bruge, men ikke misbruge naturen. Beskyttelse og 

benyttelse må afstemmes, så naturen ikke nedslides – også derfor skal vi have mere af den. 

 

Vores mærkesager ligger helt i top i befolkningens bevidsthed – mere vild med vilje – mere 

biodiversitet – mere økologi – renere vandmiljø – mindre CO2 udledning – mere bæredygtighed – 

bekæmpelse af klimaforandringer osv. osv. Vi tager vores gamle forening med ind i 2020'erne.  

 

Vild natur er i den grad kommet på dagsordenen – 92 af landets 98 kommuner er tilmeldt 

miljøministerens dyst ”Danmarks Vildeste kommune” – også vores kommune. Kommunerne 

udarbejder hver især deres GRØN BOG – som beskriver, hvilke vilde projekter kommunen har på 

tegnebrættet. Kalundborg kommune er den eneste kommune, som i skrivende stund (26/8) ikke 

har udarbejdet og indberettet deres GRØN BOG. Vi venter i spænding på kommunens 

offentliggørelse af de vilde initiativer og tiltag, som vores kommune agter at vinde dysten med! 

 

Året har som vandligt budt på mange og forskelligartede opgaver spændende fra høringssvar, 

besigtigelser, dialoger med myndigheder og privatpersoner, besvarelser af elektroniske 

henvendelser, og gennemgang af de mange myndighedsafgørelser, vi modtager. Vi er ved flere 

lejligheder helt umotiveret blevet angrebet i dagspressen af privatpersoner som fremførte 

fejlagtige, ukorrekte og udokumenterede negative påstande om DN Kalundborg. 

Når vagthunden bider fra sig, så bliver nogle sure – og vi må lægge øre til meget vrøvl – vi 

forventer ikke, at alle er enige med DN og vores holdninger. Dialog og meningsudveksling er en 

positiv tilgang til udvikling, men det er utroligt kedeligt, når personer på et uoplyst grundlag 

fremturer negativt i dagspressen uden at have tilstrækkelig baggrundsviden om det, som de 

udtaler sig om.  

 

Af de mange sager har vi i år valgt at nævne: 

 

Overfladevandindvinding fra Tissø:   

 
Nedre Halleby å nærmest tørlagt oktober 2008 

Trods advarsler fra Danmarks Sportsfiskerforening, 

Danmarks Ornitologiske forening og Danmarks 

Naturfredningsforening gav Kalundborg kommune en ny 

tilladelse til Kalundborg Forsyning til indvinding af 

overfladevand fra Tissø. Trods allerede påviste store 

negative konsekvenser for Nedre Halleby å og Flasken - 

har politikerne bestemt, at fjernelse af vand fra Tissø kan 

forsætte frem til 2051 - endda med en forøgelse fra 5 til 

7,0 millioner m3 vand årligt. At tre store organisationer 

råber vagt i gevær burde have givet enhver ansvarlig 

politiker stof til eftertanke. Vi mener ikke, at kommunens 

tilladelse lever op til hverken Miljøstyrelsens 

retningslinjer for indvinding af overfladevand eller EU's  

Habitat- og Vandrammedirektiv. Tilladelsen er gældende i 30 år – vandindvindingstilladelser må 

højest gives for 10 år! Vi mener ikke, at indvindingen er bæredygtig, hvilket sætter aftagerne – de 

store industrier i Kalundborg – i den situation, at de bør fjerne ”bæredygtig” fra deres profil. 

Tilladelsen er påklaget til Miljø- og Fødevare Klagenævnet med krav om opsættende virkning. 

 

Boligbyggeri i det grønne område Klosterparken i Kalundborg midtby  

Danmarks Naturfredningsforening blev stiftet d. 21. april 1911- for 110 år siden - da fremsynede 

landsretssagførere og visionære fremtrædende personer dannede foreningen for at sikre den 

sidste adgang til kysterne i Whiskybæltet nord for København for den almene befolkning. Disse 

personer indså, at herlighederne ikke skulle være forbeholdt de få – men de mange. Dette er 

mere aktuelt end nogensinde. Nyeste skud på stammen udkast til lokalplan 577, som tillader 

byggeri af 116 boliger med tilhørende p-plads i Kalundborg bys grønne hjerte – Klosterparken og 

Munkesøen. Området afhændes sammen med Kålund Kloster – en del af Kalundborggensernes 

kulturarv til AP Pension. Dette til trods for, at der i udkast til kommunens nye naturpolitik under 

BY-NATUR står, at ”Offentlige grønne områder skal sikres og udvikles med henblik på 

naturindhold, tilgængelighed og oplevelsesrigdom”. Så meget for de politiske visioner og 

strategier! 



 

Når byggeriet står færdigt, så er det skattede grønne åndehul midt i byen tabt for byens borgere 

for altid. Det vil klæde politikerne, såfremt man sikrede Klosterparken med en ny lokalplan, hvor 

hele området udlægges til offentligt grønt område - at området udvikles med større naturindhold 

f.eks. store bede med vilde duftende blomster, bænke og et par børneaktiviteter - dét vil give det 

liv i området, som borgmesteren efterlyser. Det vil ligeledes være til daglig glæde for de mange 

samt en synlig efterlevelse af politikernes (tomme) visioner. 

I DN siger vi: Nej tak til byggeri i de grønne områder – Byg udenfor de grønne områder og skab 

samtidig nye grønne områder ved byggeriet. 

 

”Få det fixet” i Gørlev 

 

I næste måned er det 10 år 

siden vi plantede DN 100 års 

jubilæumslund ved Gørlev sø. 

Dengang havde vi ingen 

anelse om, at de 100 

egetræer skulle komme til at 

danne baggrund og læbælte 

til et rekreativt grønt område 

ved Gørlev sø. 

 2011                   2020  
 

En del af de kommunale ”Få det fixet” puljemidler anvendes til Rekreativt Grønt Område ved 

Gørlev sø og DN er tovholder på projekterne naturlegeplads med motorik elementer, 2 shelter 

med bålplads og bænke, handicapvenligt multtoilet, krible-krable bro og en hævet Boardwalk 

igennem den § 3 naturbeskyttet mose og eng.                 

 

Ud over kommunale ”Få det fixet” midler har vi i DN søgt og opnået tilsagn om kr. 116.000,00 i 

støtte fra VELUX fonden i Grønt Guld regi, kr. 75.000,00 fra Friluftsrådet og op til kr. 57.858,00 

fra Lokale og anlægsfonden til etablering af aktiviteterne ved Gørlev sø. Desværre har vi grundet 

resursemangel i kommunen ventet på at få tilladelserne til at komme i gang – politikerne glemte 

at tilføre sagsbehandlerne ekstra resurser til det ekstra arbejde Få det fixet projekterne medførte 

– vi har været i stor risiko for at miste eksterne sponsorater grundet deadlines for anvendelsen! 

 

   

Fredningsnævnet 

DN har i 2021 været på besigtigelse med Fredningsnævnet i 

følgende sag: Besigtigelse af kirkegårdsmuren ved Solbjerg 

kirke som var ønsket nedskåret og dækket til af jord og 

beplantning. Vi fik reddet muren fra lemlæstelse – så den i 

tilfælde af fondsmidler senere kan renoveres og vidne om 

vores kulturarv også ind i fremtiden. 

 

Jeg er personligt stolt over, at DNs juleindsamling nåede 30.000 kr. til udskiftning af 3 

Odderpassager i hhv. Bregninge å, Åmose å og Nedre Halleby å, så vi undgår trafikdræbte Oddere 

på disse strækninger. Tusind tak til alle bidragsyderne fra DN og de vestsjællandske Oddere. 

 

Et års arbejde kan ikke gengives i en årsberetning, men vi har her udvalgt nogle få sager, som vi 

mener giver et varieret billede af, hvad vi bl.a. går og arbejder med. Du kan også følge vores 

arbejde på vores hjemmeside. F.eks. flora- og faunaprojekt med grøftekanter, vandindvindingen 

på Tissø, Nej tak til svinefarm ved Gørlev for blot at nævne nogle af de sager, vi følger løbende. 
  

Du kan læse meget mere i vores nyhedsbrev på: https://kalundborg.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev/  

 

Naturen har ingen stemme, men igennem DN bliver naturen hørt. Vi er med 

til at sætte den grønne dagsorden. Vi er Danmarks største grønne forening – 

og det er vi ikke kommet sovende til. 

 

I 110 år har DN stået vagt om naturen – og det fortsætter vi med – vi står 

fast på, at naturen skal have mere plads. Det kan vi kun gøre med jeres 

hjælp – så mange 1000 tak for det. 

 

Pva.  Bestyrelsen, Susanne Ladefoged, Formand 

 

 
 

 

https://kalundborg.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev/


 

Klagestatistik udvikling siden sidste årsmøde: 

 
 
Klager: påklaget i 2009: 

Anmeldelse om fjernet beskyttet dige i Drøsselbjerg – Afgjort i 2019, diget skal reetableres, hvilket endnu 
ikke er sket. Vi følger op herpå i 2021 
 

Klager: påklaget i 2014: 
Tilladelse til udledning af urenset spildevand fra Asnæs fiskeopdræt – sekretariatet – hjemsendt til fornyet 
behandling i Kalundborg kommune. Vi følger op herpå i 2021 
 
Klager: påklaget i 2017: 
Bekæmpelse af Rynket Rose med Round Up på § 3 beskyttet strandeng – ikke afgjort 
Bortgravning af brinker på 850 meter af Bøstrup å  - ikke afgjort 

Miljøgodkendelse til renovering af tank 1303 på Statoil – tabt 
Miljøgodkendelse til nedlæggelse af tank 1304 + 1315 og nyopførelse  tank 1304 på Statoil – ikke afgjort 
Fornyet miljøgodkendelse til 6 tanke på FDOs lager på Asnæs (utidssvarende og forældet) – ikke afgjort 
 
Klager: påklaget i 2018: 
Ingen 

 

Klager: påklaget i 2019: 
Badebro ud for Lyngager, Bjerge strand – lovliggørelse af hjemmelavet badebro i trykimp. Træ opført ca. 30 
meter fra stor offentlig tilgængelig badebro ud for Juliusvej - tabt 
Bekæmpelse af Rynket Rose på STOLD med Round Up - ikke afgjort 
 
Klager: påklaget i 2020: 

Fredningsnævnets tilladelse til 20 ekstra bådpladser på Gisseløre – bør kun være jollepladser – vundet 
Fredningsnævnets disp.  t/spejderlejrs udvidelse af opholdstiden på Nekselø i fuglenes yngletid - ikke afgjort 
Dispensation til udvidelse af bebyggelse Søvang 18, Tissø indenfor søbeskyttelseslinjen - vundet 
Landzonetilladelse på Søvang 18, Tissø – udbygning af bygningsmassen – vundet/sagen bortfaldet idet 
dispensation fra søbeskyttelseslinjen er vundet 
Lovliggørende tilladelse til Kunstgræsbanen i Gørlev – ikke afgjort 
Afgørelse om ikke VVM pligt på ferielejlighedsbyggeri i Mullerup havn – ikke afgjort 

 
Klager: påklaget i 2021: 
Fjernelse af 150 meter beskyttet dige grundet anlæggelse af oplagsplads, Gammelrand – tilladelsen 
annulleret af Kalundborg kommune 
 

Miljøgodkendelser påklages i samarbejde med Hovedforeningen, idet afdelingen ikke er klageberettiget i 

Miljøgodkendelser, men afdelingen har bistået med udarbejdelsen af klagepunkterne. 
 

 
 

 
Naturen er klemt inde mellem motorveje, parcelhuse og 
store landbrugsarealer. Danmark har Europas mindste og 
ringeste natur og naturarealet er i tilbagegang. Det 
betyder, at flere og flere arter er truede, og nogle ved 

helt at forsvinde fra Danmark. Det sker blandt andet 
fordi, naturen ligger for spredt mellem byer og veje og 
dyrkede marker. Den har svært ved at udvikle sig på de 
små arealer, og der bliver derfor færre vilde dyr og 
planter. Den udvikling skal standses. Naturområderne 
skal have mere plads og bedre sammenhæng, så dyr og 
planter kan trives og udvikle sig. 

 
 
Modtager Du vores elektroniske nyhedsbrev med tilbud om ture og arrangementer, nyheder og orientering 
ellers tilmeld dig på vores hjemmeside www.dn.dk/kalundborg under ”Nyheder” 

 

 

Farvel og tak for i dag – Kom godt hjem og på gensyn den  
 

24/10 - Foredraget Naturen og det gode liv 
06/11 - Vælgermøde Politisk kagebord – får naturen en bid af kagen? 

http://www.dn.dk/kalundborg

