
 
…………. Vi ta’r naturens parti 

Referat fra Årsmøde i DN Kalundborg 

Søndag d. 23. oktober 2022 på café Hangover, Kalundborg 
 
Velkomst v/formand Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

 

Årsmødet indledtes med 2 indlæg: 
 

1) Hans Guldager fortalte suppleret af fin power point om de gamle kulturplanter på den 

tidligere kystskrænt langs Lundevej - kulturplanternes højborg i Kalundborg. Kulturplanter 

fortæller historien om, hvad man spiste i middelalderen og dermed hvordan livet var 

dengang. Kalundborg slotsruin er måske Danmarks næst-rigeste middelalderborg mht. 

gamle kulturplanter. 

 

2) Thomas Lasse Edlev fortsatte med et fint og informativt indlæg/power point om ændring af 

fx sin sommerhusgrund til en naturgrund med plads til spændende vækster. Man får en rig 

biodiversitet udenfor døren og slipper for at slå græsset som gevinst. Foredraget blev 

suppleret med mange detaljer fra Thomas egen grund.  

 

Efter indlæggene var der mulighed for spørgsmål, hvilket en del benyttede sig af. 

 

Repræsentation fra DN Kalundborg:  

Deltagelse af:  

6 bestyrelsesmedlemmer: Susanne Ladefoged, Peter Breinholt, Jette Reeh, Erling Jacobsen, Lars 

Jensen, Charlotte Rye. 

2 suppleanter: Claus Høgh Hansen, Finn Roel Ringe 

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

Hans Guldager Christiansen samt Shila Jensen 

Afbud fra: Christian Høgh Sørensen, Gregers Hellmann, Ulrik Heimann, Lars Møller og Ib Jensen. 

 

Der deltog i alt 31 personer, heraf 28 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 Thomas Lasse Edlev (2095954) som vælges. Thomas konstaterer, 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 tilgængelig på mødet. Den mundtlige årsberetning er et ekstrakt af den 

skriftlige årsberetning. Der vises løbende et fint power-point show under aflæggelse relateret til 

beretningen. Thomas Lasse Edlev har lavet power pointen med lokale relevante fotos leveret af 

DN Kalundborg – en rigtig fin detalje. 

 

Spørgsmål fra medlemmerne til årsberetningen:  

Svend Aage (deltager) spurgte til, hvem der har taget initiativ til Club Røs. En privatperson, 

svarede Susanne 

Erling (DN): vandindvinding for Kalundborg kommune, DN har indklaget afgørelsen til indvinding 

af op til 7 millioner m3, som kommunen har givet lov til. Prognosen for behovet de kommende år 

er allerede steget til 10-15 mio. Nedre Halleby Å er allerede nu nødlidende, og Kalundborg 

Forsyning indvinder endda kun ca. 3 millioner m3. DN arbejder godt sammen med Kalundborg 

Forsyning om indvindingen. Industrien har fået øjnene op for, at vandforbruget skader Nedre 

Halle Å og Flasken. Det er ikke Forsyningen, men kommunen, som giver tilladelse til indvindingen 

fra Tissø. Og den har vi anket. Vi håber på, at tilladelsen sendes tilbage til fornyet behandling 

efter anke, og så er det nu Miljøstyrelsen, der skal behandle sagen, og ikke Kalundborg kommune. 

Charlotte Rye (DN): En kronik i Politiken fra sportsfiskerne var rigtig god. Susanne: Tissø klubben 

(virksomheder der aftager overfladevand fra Tissø) v/vicedirektør i Novozymes var ikke klar over, 

hvor skadeligt, at vandforbruget er for Nedre Halleby Å. 

Lars Jensen (DN): Halleby Å har det dårligt med lammehaler mv. Og Storebælt strømmer ind i 

åen, da vandgennemstrømningen mod Storebælt er for lille.  

Ulla Høyer (deltager): Tak for formandsskabet, for præcise læserbreve. 

Peter Breinholt (DN): Giften i vores grundvand, det er bare så bekymrende. Han nævnte nogle 

nye tal. Vi laver høringssvar og bemærker det overfor borgmester, politikere m.fl. - det er, hvad 

vi har mulighed for. Større beskyttelsesområder skal aftales mellem ejerne og kommunen, men 

der er da vist ikke sket noget. Der er konstateret 3 % flere forurenede boringer (over 

grænseværdien) siden sidste år i KK. 

Sv. Aage (deltager): Blomsterstriber, problemet er, at de ligger helt ud til landevejen, hvor der 

ikke er læ til insekterne. Det er praktiske forhold, der gør, at de ligger der. Finn: Nogle af dem er 

sået i forbindelse med Tour de France. Charlotte Rye (DN): Godt med ikke-slåede rabatter for så 

kører bilisterne ikke så stærkt. Susanne: Vi håber at indstillingen til grøftekant-plejen stille og 

roligt ændrer sig til en mere skånsom slåning 

Frøblandingerne er danske blandinger, ikke udenlandske. Andre vejbatter er det Morgenfruer. 

Erling (DN) fortalte, hvad DN har gjort med rabatterne med pålæsning af grus, pasning mv. 

Sv. Aage (deltager): Hvem skal vi stemme på? Susanne (DN): Tag en af de mange test og vælg 

et grønt parti 

 

Årsberetningen blev herefter taget til efterretning. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år. Alle er villige til genvalg. 

Erling Jacobsen – genvalgt 

Lars Jensen - genvalgt 

Ulrik Heimann – genvalgt 

 

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

Shila fortalte om arbejdet sommerfugleambassadør og fortalte lidt om, hvordan det er at være 

frivillig. 

Claus Høgh Hansen – genvalgt 

Finn Roel Ringe – genvalgt, og Finn er 1. suppleant. 

 



 

6. Forslag fra medlemmerne 

Der er er ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne 

 

7. Eventuelt      

Shila: Foredrag med Rune Engelbrecht Larsen. Alle er velkomne til foredrag d. 15. nov. kl. 19. 

Svend: Ros til ordstyreren for at føre os professionelt igennem mødet. 

 

Farvel og tak v/Susanne Ladefoged, DN Kalundborg 

Mødet slut kl. 16.50.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne på førstkommende møde 

 

 

Referat ved Hans Guldager Christiansen, d.  24/10 - 2022 

 

 

Godkendt af ordstyrer Thomas Lasse Edlev d. 24/10 2022 

                                                                                                                                                 


