REFERAT
Årsmøde d. 26. september
Kalundborg afdeling
På Ubberup Højskole
Højskolevej 6, 4400 Kalundborg
Tilstede: Carsten Clausen, Aase og Jørgen Steudel, Karen Düring, Hans Glahn,
Judith Falck Madsen, Ulrik Heimann, Claus Høgh, Erling Jacobsen,
Finn Roel Ringe, Henrik Andersen, Peter Breinholt, Hans Guldager,
Lis Dannenberg, Steen Schacht, Mikael Hansen, Olav Rye Hintze,
Lone Falk Jensen, Tommy Kristoffersen, Morten Lindhard og Susanne
Ladefoged + eksterne deltagere i alt 38 personer
Ordstyrer : Rene la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening
Referent
: Susanne Ladefoged
Dagsorden iht. vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmetællere
Afdelingens årsberetning (uddelt skriftligt)
Valg til bestyrelsen og suppleanter
Forslag fra medlemmer
Eventuelt

Årsmødet starter kl. 13.00 med en vandretur til Bøgebjerg 48 meter over havets
overflade, Ubberup valgmenighedskirke og igennem højskolens park med
digterhuset, Bindesbølls gymnastikhus samt et kort rids over skolens historie
v/Carsten Clausen
Carsten Clausen, DN byder velkommen til afdelingens årsmøde og orienterer om
eftermiddagens program.
1. Dirigent:
Bestyrelsen foreslår direktør i Danmarks Naturfredningsforening Rene la Cour Sell
fra som dirigent. Rene vælges uden modkandidat.
Rene konstaterer at årsmødet er korrekt varslet og indkaldt via medlemsbladet
Natur og Miljø. Rene orienterer kort om eftermiddagens program. Års folderen er
uddelt skriftligt.
Stemmetællere: Karen Düring (1397251) og Jørgen Steudel (1727556)
2. Afdelingens årsberetning
Aflæggelse af årsberetningen v/Susanne Ladefoged
- se årsberetning
(Årsfolderen 2010 som indeholder løst og fast, naturfacts og stort og småt fra
enkeltpersoner og arbejdsgrupper er omdelt således, at deltagerne får et
større/dybere kendskab til afdelingens arbejde i det forløbne år.)

Spørgsmål til årsberetning/bestyrelsen:
Ib Olsen, Reersø (523156) undrer sig over, at anmeldelse af Musholm Lax’s
forurening på øen Musholm ikke er nævnt i årsberetningen, især når området er
et udkantområde i Kalundborg kommune.
Susanne: DN Kalundborg anmeldte sagen til Kalundborg kommune. Blev sat
stævne af TV Øst på Mullerup havn, men TV Øst var kørt på det fastsatte
mødetidspunkt, da de ikke kunne få sejl mulighed til Musholm. Jf. Kalundborg
kommune er Musholm besigtiget d. 10. juni og oprydning er fundet ok.
Ulla Højer, Kalundborg (1048669) spørger til begrebet ”flere fraktioner ved kilden”
i affaldssorteringen.
Susanne: For at lette sorteringen og mindske forurening if. transport ønskes affald
sorteret i flere fraktioner end ”bio og restaffald” ved kilden f.eks. hver husstand,
en villavej eller et villakvarter.
Mikael Hansen, Kalundborg (1216200) Årsberetninger går tit let hen over mange
ting, men mener, at DN Kalundborgs årsberetning 2010 berettiger til stor ros til
formanden.
Rene la Cour Sell: Udtrykker stor glæde over det trykte materiale, som giver
deltagerne et godt indtryk og overblik over arbejdet.
Årsberetningen blev taget til efterretning af forsamlingen.
3. Valg til bestyrelse og suppleanter:
Rene orienterer om valgprocedure og valghandling.
Der skal vælges 4 medlemmer for en periode på 3 år
Der skal vælges 1 medlem for en periode på 1 år (erstatning for udgået medlem)
Der kan vælges op til 4 suppleanter
De 4 valgte medlemmer med det højeste stemmetal vælges for 3 år – og det
5. højeste stemmetal overtager en ledig post på 1 år.
Suppleanter vælges for 1 år.
Kandidaterne får en kort præsentationsrunde.
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer: Olav Rye Hintze, Henrik Andersen, Steen Schacht og Lis
Dannenberg
Suppleanter: Jette Reeh, Lone Falk Jensen og Morten Lindhard
Valg til bestyrelsen:
Olav Rye Hintze
Steen Schacht
Erling Jacobsen
Morten Lindhard
Henrik Andersen
Finn Roel Ringe
Lone Falk Jensen
Lis Dannenberg

26 stemmer
23 stemmer
21 stemmer
19 stemmer
18 stemmer
14 stemmer
7 stemmer
3 stemmer

3 år
3 år
3 år
3 år
1 år
ikke valgt
ikke valgt
ikke valgt

Susanne: 8 personer stillede op, men kun 5 blev valgt ind i bestyrelsen i sagens
natur, da der kun var 5 ledige pladser. Ikke at blive valgt til bestyrelsen betyder
ikke, at man ikke kan deltage i DN Kalundborgs arbejde – man kan også udføre et
arbejde som frivillig i afdelingen.
Valg til suppleanter:
Lene Jørgensen
Finn Roel Ringe
Jette Reeh
Lone Falk Jensen
Lis Dannenberg

23 stemmer
19 stemmer
18 stemmer
17 stemmer
8 stemmer

valgt
valgt
valgt
valgt
ikke valgt

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende afd. møde d. 12. oktober 2010
3. Forslag fra medlemmer:
- der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne
4. Eventuelt:
Carsten opfordrer til, at interesserede skriver sig på listen over personer, som
ønsker at modtage mail i egen mailboks med arrangementer, nyheder mv.
Christian Hærslev, Friluftsrådet: Friluftsrådet har opnået gode resultater på højt
plan sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Mener, at vi i DN
Kalundborg er gode til at blande os i debatterne og planlægningen. Christian har
undret sig over, hvorfor DN Kalundborg blandede sig i alt – men har i
årsberetningen 2010 fundet forklaringen herpå!

Smalltalk og debat v/Rene la Cour Sell.
DNs direktør Rene la Cour Sell præsenterer sig selv – Rene kan ikke mere
betegnes som ”ny” i foreningen, men det er dog Renes første årsmøde i 2010.
Rene small talker over emnet ”Hvad er status for foreningen og for Danmarks
Natur og Miljø, som vi giver stemme og hjerte” Rene lægger op til en debat
omkring emnet.
Danmarks Naturfredningsforening er i sit 99 år – i år er sidste chance for at gøre
det, som foreningen ville nå de første 100 år!

Hvad vil foreningen?
DN vil medvirke til et bæredygtigt samfund med mere og bedre natur, rent og
sundt (vand)miljø
Hvordan gør vi det?
Midlerne er debat og debat om natur og miljø problemer og løsninger. René small
talker over: DNs indspil til politiske beslutningsprocesser, vand og natur projekter
og arrangementer, retten til at rejse fredningssager og foreningen som
klageberettiget samt hvor meget, man skal gøre på de forskellige områder. Det
klassiske (fredninger mv.) contra det fremtidige (klima).
Hvem er de potentielle medlemmer, og hvem skal vi fremover tage fat i? Der er
udkommet en ny folder: Velkommen som frivillig.
Hvad rører sig lige nu i Danmarks Naturfredningsforening?
Det gør: Østerild plantage, vindmøller og fabrikantspecifikke testcentre, AP 2011
(aktivitetsplan 2011), Vedtægtsændringer (er pt. i høring), politikker – DN skal
være skarpere, kommende politikker (skov, affald og adgangspolitik). Alle har ret
til en rig natur – også samarbejde m/Friluftsrådet og DOF på højere plan =
synergieffekten, Kommunikation og landsdelstræffet i foråret, fastholde/flere nye
medlemmer – det viser sig at 20 % af ½ års medlemskaberne u/b melder sig ind
permanent. DN har flere medlemmer end alle politiske partier tilsammen.
Webshop arbejder videre med en form for indkøbsforening. Hvem er vores
medlemmer skal klarlægges? Forslag om passive medlemmer fra Judith FalkMadsen (573992) samt forslag om at ”fortælle den gode historie”, som kan
generere flere medlemmer.
Troels Lund Poulsens naturkanon omtalte Østerild klitplantage – hvor der nu skal
placeres vindmølle testcenter - som det mest uforstyrrede naturområde i DK!. Det
er lykkedes at få reduceret antal ha skov, som skal fældes til 230 ha i stedet for
1500 ha. Det er trods ihærdige forsøg ikke lykkedes at få flyttet projektet. Der er
f.eks. flere store svineproduktioner på lavbundsområder som kunne nedlægges og
arealerne anvendes til vindmølle testcenter. Afgørelsen er påklaget til EU.
Mikael Hansen (1216200) fører en længere drøftelse med René omkring
inddragelse af interne netværk i DN i sekretariatets arbejde.
Danmarks Naturfredningsforenings 100 års jubilæum i 2011 står for døren.
Der arbejdes på ”et kit” med krav til politikerne op til næste folketingsvalg.
Relevante politikere ”tages” en efter en efter tur.
Naturens dag 2011 i børnehøjde i samarbejde med Friluftsrådet.
Carsten Clausen takker DNs direktør Rene la Cour Sell for et godt foredrag samt
deltagerne for god ro og orden med ønsket om, at alle kommer godt hjem.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende afdelingsmøde tirsdag
d. 12. oktober 2010

Referent/Susanne Ladefoged

Årsberetning 2010
2010 bød på nye udfordringer for DN Kalundborg. En ny bestyrelse, en ny
formand, en ny struktur, en ny profil udadtil, nye vaner, nye relationer og nye
arbejdsgange. ”Vi plejer at gøre” kulturen skulle ændres til ”hvordan gør vi det
bedst fremover - til gavn for naturen”
Et år er næsten gået siden sidste årsmøde. Et år hvor vi har afgivet mange
høringssvar til Kalundborg kommune og et år, hvor vi har modtaget mange
henvendelser fra borgere, som ønskede vores hjælp. Alle henvendelser er blevet
besvaret, nogle er løst, andre er sendt videre til relevante personer, enkelte har
der ikke været resurser til at behandle og enkelte havde et indhold, som lå
udenfor DN Kalundborgs regi. Vi har modtaget og gennemlæst mere end 75
landzonetilladelser, 24 tilladelser eller afgørelser efter vandløbsloven, 5 sager
vedr. tilstandsændringer indenfor fredninger, 39 afgørelser efter bygge og
beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven og meget andet.
Størsteparten af landzonetilladelserne omhandler etablering af jordvarmeanlæg
og anlæggelse af søer. Vi støtter op om begge tiltag, når de sker udenfor § 3
beskyttede arealer og Natur 2000 områder. Derudover har vi set et par af de lidt
mere sjældne tilladelser til opførelse af private husstandsmøller. DN Kalundborg
bakker op om miljørigtig energi både jordvarme og vindmøller, blot disse placeres
med fornuft og omtanke.
DN Kalundborg deltager aktivt i debatten om den offentlige planlægning. Vi har
derfor i det forløbne år afgivet høringssvar til:







Landsplandirektiv for udlæggelse af 110 nye sommerhusgrunde ved Bjerge
Nordstrand.
Kommuneplantillæg Spildevandsplan 2010-2015
Kommuneplantillæg ”Plan for Naturpark Åmosen”
Affaldsplan 2010-2012 (2020)
Lokalplanforslag 535 Udvidelse af Vesterlyng Camping
Forhøring om Nyt vindmølleområder ved Lerchenborg

Vindmøllerne på Asnæs har været et omdiskuteret emne i 2010. Forhøringen om
kommuneplantillæg og VVM-redegørelsens indhold for ”Nyt vindmølleområde ved
Lerchenborg” og ”Vindmølleområde nord for Ørslev” blev sendt i offentlig høring i
sommeren 2010. Ved tidspunktet for afgivelse af høringssvaret troede vi ikke på,
at vi undgik disse kæmpe møller på Asnæs - trods mange protester. Vi valgte
derfor den strategi i vores høringssvar, at få størst mulig indflydelse på hvor og
hvordan de 5 måske i værste fald 6 møller opføres og placeres i
herregårdslandskabet på Asnæs. Efterfølgende har Dong meldt ud, at de opgiver
de store landbaserede møller. Det kan muligvis medføre at Wind1 også vælger at
placere ”Asnæs møllerne” på havet i stedet for på halvøen – en eventuel
beslutning, som vi ikke vil beklage.
Sommeren 2010 blev også året, hvor Kommuneplantillæg, Lokalplan, VVMredegørelse og Miljøgodkendelse til Ny-Vesthavn blev afgjort i Naturklagenævnet.
Alle klager og alle klagepunkter blev blankt afvist af Naturklagenævnet, som
dermed stadfæstede Plangrundlaget for etablering af Ny-Vesthavn. Vi respekterer
selvfølgelig denne stadfæstelse

Cop15, klimatilpasning og biodiversitet er ord og emner, som er nævnt rigtig
mange gange i det forløbne år. 2010 båd på ekstrem nedbør med
oversvømmelser til følge, en lang og hård vinter, vejrlig med blæst af
stormstyrke. Er det noget, vi som almindelige borgere og en lokal afdeling i
Danmarks Naturfredningsforening kan gøre noget ved? Svaret er ja. Vi kan ikke
løse det alene - men alle kan hjælpe til med at mindske virkningerne af
klimaforandringerne i eget nærområde. Udskiftning af kloaknettet til større
dimensioner rør, som udleder vandet via rensningsanlæg til havet er en dyr og
ikke fremtidssikret løsning. Fremtidssikret er derimod f.eks. etablering og
naturgenopretning af flere og større vådområder. Bufferzoner der virker som store
svampe, der opsuger og lagrer vandet. Udtagning af ådale som dyrkningsfrie
zoner, hvor vandløbene kan gå over sine bredder og skabe ferske enge med stor
biodiversitet. Vi mener, at naturen er en del af løsningen.
Den private borger har også stor mulighed for at sikre sin egen grund. Etablering
af grønne tage, som opsuger og holder på nedbøren, afledning af overfladevand til
nedsivning på egen grund og anlæggelse af et havebassin eller fugtigt bed er
nogle af nøgleordene. Mulighederne er mange og vi har i vores høringssvar til
både Spildevandsplan 2010-2015 og Affaldsplan 2010-2012 (2020) peget på
fremtidssikrede løsninger.
Vi er så småt gået i gang med arbejdet omkring de statslige Vand og Naturplaner.
Disse planer har til formål, at udarbejde en samlet planlægning for vandområder,
inkl. grundvand, og for Natura 2000-områder i Danmark. Målet er, jf. EUdirektivet, som Danmark har tilsluttet sig, at al vand opnår tilstanden ”God
økologisk tilstand”.
Staten har modtaget input fra Kalundborg kommune, landbruget, DN Kalundborg,
andre grønne organisationer m.fl. Statens planer er snart 2 år forsinkede – men
forventes i offentlig høring i løbet af efteråret. I DN Kalundborg samarbejder vi
med Dansk Ornitologisk forening (DOF) og repræsentanter fra Halleby å
sammenslutningen (Sportsfiskerne) om et samlet høringssvar.
Klimatilpasning er et begreb, som vi kommer til at beskæftige os meget mere
med i de kommende år. DN Kalundborg deltager i projekt BaltCICA inviteret af
Kalundborg kommune og Teknologirådet. Pilotprojektet handler om klimaets
udvikling og hvordan vi skal klimatilpasse området mellem Reersø og Tissø, hvor
der forventes stor stigning i vandstanden. Der er udarbejdet 3 scenarier med
deraf afledte handleplaner ud fra visionerne om tilpasning, lade stå til eller
beskyttelse. DN Kalundborg deltager i tilpasnings scenariet dvs. flere vådområder,
tilbage med ferske enge og ådale osv. Resultaterne præsenteres i marts 2011 på
et borgermøde i Kalundborg hallerne.
2010 er også året, hvor Danmark og dermed også Kalundborg kommune har
forpligtet sig overfor EU til at standse tabet af biologisk mangfoldighed.
Hvad er biodiversitet så for en størrelse?
Biodiversitet er blot et andet ord for variationen og mængden af liv. Jo flere
blomster, træer, planter, dyr, fugle, insekter, padder osv. jo større biodiversitet.
Vi har i det forløbne år arbejdet med at få gennemført bedre naturpleje på
kommunalt ejede arealer. Det er lykkedes os, at få Kalundborg kommune til at
udarbejde en liste over hvilke områder/arealer, der vil blive udarbejdet
plejeplaner for. En naturpleje der er hårdt brug for - medmindre arealerne skal
gro til i krat og brændenælder – hvorved biodiversiteten går tabt. Vi bistår gerne
Kalundborg kommune i det kommende arbejde.
Susanne Ladefoged, formand

2010 er af FN udråbt til internationalt biodiversitetsår.
Et år, hvor alle verdens lande opfordres til at sætte et
særligt fokus på værdien af den biologiske
mangfoldighed. Det hele startede i 1992 i Rio de
Janeiro
på
verdenstopmødet,
hvor
Danmark
underskrev Biodiversitetskonventionen altså rammen
om
arbejdet
med
at
sikre
den
biologiske
mangfoldighed i verden. I år 2001 forpligtede
Danmark sig overfor EU til at standse tabet af
biologisk mangfoldighed senest med udgangen af
2010. Målet blev ikke opfyldt – tværtimod. I Danmark
er ca. 1/3 af alle vurderede arter – godt 1600 – truede
i en grad, så de optræder på Den danske rødliste og
antal ha natur reduceres stadig. Målet er nu udsat til
2020 – 10 år mere!
Hvor mange arter vil vi acceptere, der forsvinder, hvor fattig skal naturen blive, før der
gøres noget?

Aktuelt nyt fra regeringen og relevant for Kalundborg kommune.
Fredag d. 10.ds, offentliggjorde regeringen et nyt regionalpolitisk udspil:
”Danmark i balance i en global verden”, der skal bidrage til vækst i
yderområderne. I udspillet foreslås bl.a. ophævelse af flere elementer i planloven
for 29 kommuner, deriblandt Kalundborg kommune. Et forslag der bl.a. vil
afstedkomme mere spredt byggeri i det åbne land med både boliger, udvidelse af
små erhverv og andre aktiviteter. Og hvad værre er: en særlig adgang til at
kommunerne kan tillade øget byggeri og andre anlæg langs kysterne.
DN mener, at der er behov for aktivt at skabe, bibeholde og udvikle smukke
landskaber og en bedre natur - både for dem, der bor i udkantsområderne og for
udvikling af kvalitetsturisme. Der skal ryddes op i landbrugsruiner, faldefærdige
huse i landsbyerne og skæmmende erhvervsvirksomheder i det åbne land. Hvis
der ryddes op på landet, åbnes der samtidigt mere op for blandt andet grøn
turisme. Med regeringens forslag mener DN, at får vi et grimmere Danmark:
Skrotbunker, lysmaster, lagerbygninger, opmagasinerede campingvogne og
anhængere, tomme bygninger og skæmmende erhvervsvirksomheder i det åbne
land.
Kalundborg Klimakommune i år 2011?
Klimakommuner er kommuner, der har skrevet under på en aftale med Danmarks
Naturfredningsforening om at reducere sit CO2-udslip med minimum to procent
om
året.
Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit
mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til
større vedvarende energiprojekter. Som klimakommune starter man med at
reducere CO2-udslippet fra egne aktiviteter: Kommunens egne bygninger, drift og
indkøb osv. Senere kan man udvide arbejdet med CO2-reduceringen til hele
kommunen. 67 af Danmarks 98 kommuner har indgået aftale med Danmarks
Naturfredningsforening om at være klimakommune i DN. Vores nabokommuner,
Slagelse, Sorø og Holbæk er blandt, de kommuner, som har indgået aftalen.
Kalundborg kommune er endnu ikke klimakommune. Hvad venter politikerne på?

