
 
…………. Vi ta’r naturens parti 

Referat fra Årsmøde i DN Kalundborg 

Søndag d. 19. september 2021 i Reersø huset 
 
Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

 

Årsmødet indledtes med 2 indlæg: 
 

1) Naturterapeut Lasse Edlev gav en opvarmning / introduktion til foredraget i oktober ”Natur 

og det gode liv – naturen som medicin”. Lasses opvarmning til foredraget om naturens 

positive indvirkninger, og hvordan vi kan indrette os sundere og mere bæredygtigt i den 

moderne verden, mens vi lytter til både vores egen indre natur og den ydre natur skulle 

inspirere til deltagelse i det gratis foredrag i oktober. Lasse kom med mange gode 

eksempler på friluftsliv fra sin egen familie og med fine eksempler på, hvordan friluftsliv og 

vores forhold til naturen blev afbildet i kunsten. 

 

2) Sommerfugleambassadør i DN Kalundborg Shila Jensen fortalte om formålet med 

udnævnelse af en sommerfugleambassadør i Kalundborg kommune. Shila kontakter 

virksomheder og vejleder dem i omlægning af græsplæner til blomstrende natur, hvor bl.a. 

sommerfugle kan leve. Også Kalundborg kommune er kontaktet. Rema er DNs første 

sommerfuglepartner. Foreløbig er der 12 partnere i DK. Shila starter sit virke nu. 

 

Efter indlæggene var der mulighed for spørgsmål. 

 

Repræsentation fra DN Kalundborg:  

Deltagelse af:  

9 bestyrelsesmedlemmer: Susanne Ladefoged, Ulrik Heimann, Christian Høgh Sørensen, Peter 

Breinholt, Jette Reeh, Erling Jacobsen, Lars Jensen, Charlotte Rye, Ib Jensen. 

1 suppleant: Arendse Plesner 

6 aktive: Judith Falck-Madsen, Karen Düring, Sv. Aa. Ladefoged, Lasse Edlev, Claus Høgh Hansen 

og Hans Guldager Christiansen samt Shila Jensen 

Afbud fra: Carsten Clausen, Gregers Hellmann og Finn Roel Ringe. 

 

Der deltog i alt 37 personer, heraf 27 stemmeberettigede i årsmødet. 

 

Årsmøde iht. vedtægter: 

 

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

frivillige. 

 

1. Valg af dirigent:  

Bestyrelsen foreslår Lasse Edlev som vælges. Lasse har konstateret, at mødet er varslet i korrekt 

tid og dermed lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af stemmetællere:  

Karen Düring (1397251) og Ulla Højer (1048669) 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. Lasse Edlev har lavet PP med lokale relevante fotos leveret af DN Kalundborg – en 

fin detalje. 

Kalundborg kommunes ”Grøn bog” er nu som nummer sjok ud af 92 kommuners Grøn Bog endelig 

kommet i sidste uge. Desværre ser den lidt tyndbenet ud – der lægges op til, at der er private 

aktører, virksomheder og foreninger, der via indsatser gør Kalundborg kommune grønnere – ikke 

kommunale indsatser! 

 

Spørgsmål fra medlemmerne til årsberetningen:  

Et medlem: Hvorfor af-salter Kalundborg Forsyning ikke havvand til brug i køletårne hos Novo i 

stedet for anvendelse af Tissø vand? Det har vi bl.a. også foreslået, svarer Susanne. 

Et medlem: Kan de ikke bruge saltvand direkte? Susanne: Som vi forstår det, så har f.eks. Novo 

gamle rør, som ikke tåler saltvand – men vi mener, at Novo har midlerne til at udskifte rørene. 

Novo m.fl. vil formentlig ikke risikere, at deres konkurrenter kan anfægte deres grønne profil. 

Kommunens tilladelse ligger i Klagenævnet. Vi samarbejder med de lokale Lystfiskerne, Danmarks 

Sportsfiskerforening og Dansk Ornitologisk Forening. 

Et medlem: Hvordan ser Sukkerkanalens fremtid ud? Der er ingen gennemstrømning. Susanne: Vi 

finder, at Sukkerkanalen er god natur, skønt kunstig, og er opmærksom på det. Der bør være en 

automatisk regulering af vandgennemstrømningen i god sammenhæng med stemmeværket. Erling: 

Flasken har 1. prioritet i forhold til Sukkerkanalen, og mængden af vand i Nedre Halleby Å er for 

ringe. Der laves forhåbentlig en sø ved Aagerup foreslået af DN Kalundborg, som kan opspare vand 

i vandrige tider.  

En længere samtale udspandt sig om Kalundborg kommunes manglende politiske vilje vedrørende 

vandmiljøplaner.  

Bestyrelsesmedlem: Reklame for vælgermøde på Fugledegård d. 6. nov. kl 14. ”Får naturen en bid 

af kagen?” 

Politikernes adgangsbillet er en kage, som symboliserer, hvor stor bid naturen får, hvis 

kandidaten/partiet opnår valg. Kagerne serveres til deltagerne i pausen. 

Et medlem: Har KK virkelig bedt om midler fra DN til odderpassager? Susanne: Ja, så DN indsamlede 

kr. 30.000,00 i juleindsamlingen øremærket til udskiftning af 3 Odderpassager i Kalundborg 

kommune – Nedre Halleby å, Bregninge å og Åmose å. Opfordring til løft af anlægsloftet. Det må 

der arbejdes på.  

Bestyrelsesmedlem: Hvor mange medlemmer? Lige knapt 1.000 betalende medlemmer i 

Kalundborg. 

Stor ros til bestyrelsen og formanden for arbejdet fra ordstyrelsen. 

Årsberetningen blev herefter taget til efterretning. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der er 3 bestyrelsespladser på valg hvert år. 

Charlotte Rye - genopstiller 

Christian Høgh Sørensen - genopstiller  

Jette Reeh - genopstiller 

 

Ingen modkandidater, så de tre vælges uden afstemning 

 

 

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

Claus Høgh Hansen – nyopstiller (1. suppleant) 

Finn Roel Ringe - genopstiller 

Begge hermed valgt som suppleanter uden valghandling. Der blev trukket lod om pladsen som 1. 

suppleant. 

 



 

6. Forslag fra medlemmerne 

De: er er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne 

 

Sv. Aage Hansen: Klosterskoven, vandstanden er sænket med 1 m. Ejes af Statsskov-væsenet. 

Den er § 3 beskyttet. Susanne kigger på det. 

  

7. Eventuelt      

Bestyrelsesmedlem foreslog inden politiker-mødet d. 6. nov. kl. 14 en vandretur kl. 13.00, hvor 

Fugledegård og området præsenteres. 

Medlem og bestyrelsesmedlem: Meget stor ros til DN og til Susanne for meget stor 

professionalisme. 

Opfordring til at få nye unge medlemmer ind i foreningen. 

 

Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

Mødet slut kl. 17.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne på førstkommende møde 

 

 

Referat ved Hans Guldager Christiansen, d.  20/9 - 2021 

 

 

Godkendt af ordstyrer Lasse Edlev d. 24 /9 - 2021 

                                                                                                                                                 


