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Bregninge å systemet     

 
 
 

DN Kalundborg har et solidt fodfæste med 1174 medlemmer – en fremgang på 3 % 
siden sidste årsmøde. Afdelingen kan bryste sig af hele 12 personer, som trofast har 

støttet det gode arbejde for naturen og miljøet siden 1976.  
 
 

 
 

Links til Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afdelingen 
 

 
Hjemmeside: www.dn.dk/kalundborg  

E-mail adresse: kalundborg@dn.dk 
Facebook: http://www.facebook.com/group.php?gid=165781963760 
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PROGRAM:   

(Tiderne er cirka tider)     

 
 

Kl. 13.00 Vandretur i den gamle bydel på Reersø v/Jon Mortensen 

 
kl. 14.15 Velkomst ved Carsten Clausen, DN 

 

Kl. 14.20 Årsmøde iht. vedtægter – herunder kaffe og kage 
1. Valg af dirigent  

2. Valg af stemmetællere 
3. Bestyrelsens årsberetning 
4. Valg af medlemmer 

5. Valg af suppleanter 
6. Forslag fra medlemmerne 

7. Eventuelt 

 

Kl. 15.15 Borgmester Martin Damm  
Martin Damm taler over og lægger op til debat omkring emnet: 
” Tendenser i naturpolitikken – nationalt og lokalt”- aktuelle nationale tiltag, som vil få  
betydning for Kalundborg.   
 

Kl. 16.15 Resultatet af valgte til bestyrelsen inkl. suppleanter  
Bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne 

 

Kl. 16.30 Farvel og tak v/Carsten Clausen, DN Kalundborg 

 
  
BESTYRELSEN 2010-2011 

 

Susanne Ladefoged, Formand 

Olav Rye Hintze, Næstformand 

Steen Schacht, Næstformand 

Tommy Kristoffersen, medlem 

Hans Glahn, medlem 

Peter Breinholt, medlem 

Claus Høgh, medlem 

Mikael Hansen, medlem 

Morten Lindhard, medlem 

Henrik Andersen, medlem 

Lene Jørgensen, medlem  

Erling Jacobsen, medlem 

  

Jette Reeh, suppliant 

Lone Falk Jensen, suppliant 

Finn Roel Range, suppliant 

  
                                   Åmose å 

 



Årsberetning 

 

Bestyrelsens årsberetning 2011: 
 

2011 vil i Kalundborg blive husket for 4 vigtige begivenheder: 

2011 var og er et særligt år for Danmarks Naturfredningsforening – i år er året, hvor  
Danmarks Naturfredningsforening på landsplan har passet på fremtiden i 100 år.  

2011 er også året, hvor Kalundborg kommune underskrev DNs klimaaftale og dermed  
blev Klimakommune nr. 70. i DN regi.  

2 begivenheder, som vi er stolte af og glade over. 
2011 blev året, hvor statens udkast til Vand og Natura2000 planerne endelig blev sendt i  

offentlig høring med cirka 1,5 års forsinkelse 

Og sidst men ikke mindst, så blev  
2011 det næst vådeste år i Danmark nogensinde. 

 
Foreningen blev stiftet d. 21. april 1911 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. 

 
”I indbydelsen til den stiftende generalforsamling i Foreningen for Naturfredning* i april 1911 

stod der: ’Aar for aar har man med Beklagelse set, hvorledes mange af Danmarks smukkeste og 

ejendommeligste Steder, der hidtil – til glæde for alle – har henligget frit tilgængeligt og uberørt, 

Stykke for Stykke ved Bebyggelse, Indhegning og på anden Måde er gået tabt for Befolkningens 

store Kreds. 

Og det blev på mødet vedtaget, at foreningens formål skulle være at arbejde for ’Bevarelsen af 

smukke og ejendommelige Dele af Danmark og at virke for at alle kan få lettest mulig Adgang til 

disse steder” (* foreningens navn indtil 1925) 

 

I 2011 – 100 år senere er visionen og nødvendigheden af foreningens tilstedeværelse mere 

aktuel end nogensinde. Vi kan med lempelsen af planloven nu risikere, at beskyttelsen af 

kystzonen og det åbne land bliver stærkt udvandet. Ja, selv i det nyligt udsendte forslag til 

kommuneplanstrategi lægges der op til, at ”områdeinddelingen af det åbne land ophæves” - at 

grænsen til det åbne land udviskes. At udnytte naturen så økonomisk rationelt som muligt – er 

fortsat et dominerende træk, især i landbruget.  
Vi vil derfor opfordre de ansvarlige politikere til, at have de visionæres 100 år gamle fremsynede 

visioner i skarp erindring fremover, så vi både skaber, bibeholder og udvikler de smukke 

landskaber samt afleverer en renere og bedre natur til næste generation end den vi modtog.  

 

100 års jubilæet blev markeret over det ganske land. I Kalundborg fejrede vi fødselsdagen ved at 

forære Kalundborg kommune og dermed borgerne 100 små nye egetræer. Træerne blev plantet 

af borgere tæt på Gørlev sø. Kalundborg kommune stillede velvilligt jord og arbejdskraft til 

rådighed – tak for det. Det er vort håb, at træerne vil få lov til at stå solidt fæstnet i jorden og 

fortælle den gode historie i de næste 100 år. 

 

   
1924 Kalundborg afdelingen dannes – 1. formand er Kredslæge J.S. Møller 

1944 Gørlev afdelingen dannes – 1. formand er Læge O. Dige Olsen 

1964 Gørlev Høng, Hvidebæk & Dianalund afdelingen dannes – 1. formand Dyrlæge Keld Bennike   

1970 Høng Hvidebæk & Dianalund afdelingen dannes – 1. formand er Dyrlæge Keld Bennike 

1970 Skarresø, Tornved Svinninge & Bjergsted afd. dannes – 1. fdm. er Skovejer Frede Jensen  



Kalundborg kommune blev den 70. kommune, som har indgået aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening om at være klimakommune i DN. Tillykke.  

 

Klimakommuner er kommuner, der har 

skrevet under på en aftale med Danmarks 

Naturfredningsforening om at reducere sit 

CO2-udslip med minimum 2 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 byg-ninger, drift og indkøb 

osv.  

▲ Klima aftalen underskrives af borgmester Martin Damm og DNs præsident Ella Maria Bischopp-Larsen på 

Årby skole, som er energirenoveret. 

Vand og natur2000 planerne 

2011 blev året, der virkelig ”trak tænder ud” på de involverede. Efter ca. 1 ½ års 
forsinkelse modtog vi i slutningen af 2010 statens udkast til de statslige vand og 
naturplaner – planer som har til formål, at udarbejde en samlet planlægning for 

vandområderne, inkl. grundvand, og for Natura 2000-områder i Danmark. Målet er, jf. 
EU-direktivet, som Danmark har tilsluttet sig, at alt vand opnår tilstanden ”God 

økologisk tilstand”. I 5 måneder blev der arbejdet hårdt i fællesskab med 
repræsentanter fra DOF og Sportsfiskerne fra Halleby å sammenslutningen. Resultatet 
blev bredt favnende, faglige høringssvar på vandplan 2.1 Vandopland Kalundborg samt 

de 3 naturplaner, nr. 154 Saltbæk Vig, Sejerø Bugt, Bjergene og Bollinge Banke, nr. 157 
Åmosen, Tissø, Halleby å og Flasken, nr. 166 Røsnæs Rev og Kalundborg fjord. 

Høringssvar på Naturplan nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge å – overlod vi af 
mangel på resurser til hovedforeningen 

 
 

 
Bregninge å systemet     



 

 
Naturen kan forhindre oversvømmelser 
 

2011 blev det næst vådeste år i Danmark nogensinde jv. DMI. Klimaet bliver varmere, 
vådere og vildere - det skal vi til at vænne os til. Vi skal også både lære og beslutte os 

for, hvordan vi så skal håndtere de øgede nedbørs mængder i fremtiden. 
 
Politikerne taler om dyre investeringer i nye og større kloaknet. DN Kalundborg opfordrer 

politikerne til at se på de grønne alternativer. Luk øjnene op for, at naturen er en del af 
løsningen. Vi skal have flere parker i byerne, så vandet kan nedsive- grønne hustage, 

flere søer og genskabelse af ådale til opsugning og tilbageholdelse af vandet. 
Alle er det tiltag, som kan være med til at sikre mod fremtidens oversvømmelser. 

 

 
Landbruget råber på mere grødeskæring og oprensning af vandløb – kostbare foran-
staltninger – som ikke løser problemerne. Lavtliggende oversvømmede arealer langs 

Bøstrup å og Tissø var i år et varmt emne. Åmosen afdrænes og vandstanden i Tissø ER 
kunstigt forhøjet for at sikre vandindvinding til industrierne i Kalundborg.  
Hvem vil give plads til vandet?                                                                                  .                  

Lavbundsarealer langs vandløb er fra naturens side beregnet til, at åer kan gå over 
deres bredder og trække sig tilbage igen, som flod og ebbe – som det er sket i 

århundrede - med våde enge, storke og viber til følge.  
Den øgede nedbør, havspejlsstigninger, grundvandsstigninger og deraf oversvømmede 
arealer skal løses med langsigtede og holdbare løsninger, som genslyngede vandløb og 

genskabelse af vådområder, der opmagasinerer og tilbageholder vandet som en svamp 
for senere at frigive det, i det tempo vandløbet kan bortlede vandet. Bonussen er mere 

sammenhængende natur, mindre udledning af næringsstoffer til vandmiljøet og dermed 
forbedret vandkvalitet og øget biodiversitet. 
Naturens egen løsningsmodel frigiver store offentlige resurser i form af sparede 

oprensninger og grødeskæring – en bonus som politikere bør have øje for! 

Vindmøller  
DN Kalundborg var fra processens start af modstandere af, at det fornemme 

herregårdslandskab vest for Lerchenborg blev ændret markant ved opførelse af 5 – 6 
stk. cirka 130 meter høje vindmøller. Wind1 valgte at fastholde placeringen af møllerne 



på Asnæs og vi måtte erkende, at et flertal i kommunalbestyrelsen gik ind for etablering 

af møllerne. Ved denne erkendelse valgte vi, at forsøge, at få indflydelse på antal og 
placering af de påtænkte møller. ”Plangrundlaget til Ny-vesthavn og havneudvidelsen 
var en kendsgerning, hvorfor vi som følge heraf så det som vores mest centrale opgave, 

at undgå udbredelsen af møllerne mod vest på halvøen og holde ødelæggelsen af 
landskabet, hvad angår såvel havn som møller så østligt som muligt. Vi var derfor 

modstandere af ikke blot den vestligste mølle, men af de tre vestligste møller, der 
visuelt fra nord og nordvest – og det vil sige fra tusinder af Kalundborg borgeres 
synsvinkel - vil opfattes som værende nærmere de tilbageblevne, uforstyrrede dele af 

halvøen og ikke blot stå som baggrund for en evt. kommende havn. Den vestligste 
mølle, der står helt nær Forskoven med vingeslag ind over skovbygge-linjen, må under 

alle omstændigheder undgås” – skrev vi i vores høringssvar til kommunen.  

I dag er 6 kæmpevindmøller imidlertid godt på vej i herregårdslandskabet på Asnæs. 
DN Kalundborg går ind for vindmølleenergi – men med placering med omtanke. 

Vi har i årets løb gennemset samtlige landzonetilladelser og dispensationer fra plan og 
naturbeskyttelsesloven. Vi deltager i møder indkaldt af Fredningsnævnet ligesom vi 
deltager i flere fora i Kalundborg kommune. Vi glæder os over det gode samarbejde og 
velvilje vi generelt mødes med i kommunen. Vi har desuden besigtiget et par lokaliteter 

bl.a. af hensyn til det visuelle. Det er kun ganske få dispensationer, som har givet 
anledning til påklage.  

Vi kan glæde os over flere og flere private tiltag til anvendelse af grøn energi, herunder 

en stadig stigning i tilladelser til etablering af jordvarme. 

Danmarks Naturfredningsforening fejrer jubilæet med udgivelsen af bogen ”Danmark 
Dejligst”. Bogen indeholder beskrivelser og fotos af 100 fredninger i Danmark. De 7 af 

fredningerne i bogen, Bjergsted Bakker, Eskebjerg Vesterlyng, Nekselø, Flasken - Reersø 
Vejle, Røsnæs sydkyst, Saltbæk Vig og Åmosen er alle beliggende i Kalundborg 
kommune, et resultat vi i Kalundborg kommune kan være stolte af. 

                    Susanne Ladefoged 

                    Formand 

           
         Plantning af 100 jubilæums egetræer ved Gørlev sø.                                                    .            



 

Kommunens største naturopgaver - som DN Kalundborg ser det - er: 

 At beskytte naturtyper som heder, moser, enge, søer og overdrev mod 

forringelse og arealreduktion. Ligeledes skal kommunen have et opdateret overblik 

over udbredelsen og lokaliseringen af de enkelte naturtyper for at sikre den rette 

forvaltning af og regulering af landbruget i forhold til naturen. 

 At regulere landbruget gennem miljøgodkendelser af husdyrbrug og miljøtilsyn, 

så de negative konsekvenser af landbrugsdriften for naturen begrænses ved at tilgodese 

hensynet til natur, miljø og landskab i alle sager. Tilsvarende skal miljøtilsyn af landbrug 

overholde den lovpligtige frekvens.  

 At sikre borgerne adgang til naturen så mulighederne for naturoplevelser og friluftsliv 

øges. Kommunen skal med respekt for det eksisterende dyreliv være en aktiv medspiller, 

når grønne stinet, mark- og skovveje skal etableres og bevares.   

 At friholde vores kystlinjer for yderligere bebyggelse 

 Vores strande og kyster skal være tilgængelige for alle borgere og kystlinjen skal ikke 

skæmmes af herlighedsbyggeri, som kun kommer et fåtal af velstående borgerne til gode. 

Kysterne er smukke og naturlige, og skal ikke bebygges - DN Kalundborg ønsker ikke 

yderligere indhug på naturen langs kysterne. 

 At beskytte truede dyre og plantearter. I forbindelse med kommunernes overtagelse 

af naturbeskyttelsen i det åbne land pr. 1. januar 2007, modtog alle kommuner et 

eksempel på en truet art fra Miljøministeren, som de har et særligt ansvar for at beskytte 

gennem eksempelvis naturpleje og naturgenopretningsprojekter. Kalundborg Kommune 

modtog klokkefrøen, der trives i vandhuller med rent vand, som ikke tørrer ud, og hvor 
vegetationen omkring holdes nede.    

 

          

   
Ved Strids Mølle                                        · foto: Jørgen Steudel 

  

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Artsleksikon/Padder/Klokkefroe/


 

Kandidat liste 2011 
 

En enig bestyrelse besluttede på det ordinære bestyrelsesmøde d. 11. oktober, at slanke 
bestyrelsen inden for rammerne af vedtægternes § 5 stk. 5.  
 

Det betyder, at bestyrelsen reduceres fra:  
12 bestyrelsesmedlemmer + 4 suppleanter til  

 9 bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmers valgperioder 0-stilles. Den siddende bestyrelse går 

kollektivt af og genopstiller på lige fod til en ny reduceret bestyrelse.  
 

Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode i den nye bestyrelse på hhv. 3, 2 eller 1 år 
afgøres ved antal opnåede stemmer på årsmødet i dag. 
 

Følgende personer har ved dette materiales produktion tilkendegivet, at de genopstiller 
eller nyopstiller til bestyrelsen for DN Kalundborg ved årsmødet d. 20. november 2011 

 

Genopstiller til bestyrelsen: 
 

Claus Høgh Hansen (bestyrelsesmedlem) 
Erling Jacobsen (bestyrelsesmedlem) 

Finn Roel Ringe (suppleant) 
Lene Jørgensen (bestyrelsesmedlem) 

Olav Rye Hintze (næstformand) 
Peter Breinholt (bestyrelsesmedlem) 
Steen Schacht (næstformand) 

Susanne Ladefoged (formand) 
Tommy Kristoffersen (bestyrelsesmedlem) 

 

Genopstiller/nyopstiller som suppleant: 
 

Hans Glahn (bestyrelsesmedlem) 
Hans Guldager Christensen (frivillig) 

Henrik Andersen (bestyrelsesmedlem) 
. 
 
Alle kandidater er listet i alfabetisk rækkefølge (medlemmets post i DN 

Kalundborg 2010-2011 står i parentes) 

 

 
Bestyrelsen opfordrer ligeledes andre interesserede til at 
melde sig som kandidater eller frivillige i DN Kalundborg. 

 
 

Kort præsentation af de kendte kandidater: 
 

 
 
Claus Høgh Hansen, Jerslev 
Jeg interesserer mig meget for naturtypen skov. Jeg har f.eks. altid plantet skov - lige fra jeg var 

lille hjemme på gården, hos min far. Jeg interesserer mig ligeledes for de vilde dyr og fugle – og 

færdes gerne i naturen.  
Jeg er med i planlægningen og deltager i de fleste ture og arrangementer i DN Kalundborg – sidst 

har jeg deltaget i plantningen af 100 egetræer på 100 års dagen for DN Kalundborg – ligesom jeg 

er med i planlægningen og afholdelse af Røsnæs Dagen. Jeg deltager selvfølgelig i møderne en 

gang om måneden i DN. 



  

Erling Jacobsen: Bjerge strand (er forhindret i fremmøde til årsmødet) 
Jeg er 65 år gammel og pensioneret. Jeg bor ved Bjerge Strand. Gennem de sidste knap 3 år har 

jeg været aktiv i DN Kalundborgs bestyrelse. De områder jeg har beskæftiget mig mest med i 

bestyrelsen er § 3 områder, vandløb og Vandløbssyn, kystforhold, fredningsforhold, 

fortidsminder, habitatområder, samt sommerhusområder. Før jeg blev aktiv i DN Kalundborg har 

jeg igennem grundejerforenings arbejde, og i Landliggerudvalget beskæftiget mig med de samme 

områder. Jeg har i dette regi påklaget en række sager. 

Mine interesser er naturforhold, arkæologi og historie, samt IT. 

 
 
Finn Roel Ringe: Røsnæs 
Jeg er født i Nostrup på Røsnæs og bor der stadig. Har det meste af midt liv brugt meget af min 

tid i naturen - ved at gå tur med hund og på jagt.  En af mine interesser er biavl, som også jeg 

gør lidt i. Til dagligt arbejder jeg på INBICON (laver halm om til etanol ). Jeg har en lille 

fårebesætning, som jeg bruger til naturpleje for kalundborg kommune, det er spænende at se 

hvilken forskel, det kan gøre. 

Hvad jeg mener, at kan bidrage med: Vedligeholdelse af natur områder til glæde for planter, dyr, 

fugle og mennesker. Adgang til natur områder flere udsigts pladser og picnic-pladser. 

Vedligeholdelse af vandløb, gravhøje og vådområder. 

Det jeg brænder mest for er Natur. Jeg stiller op fordi jeg vil gerne vil være med til at sætte oven 

nævnte punkter i værk eller holde ved lige i dialog med myndigheder samt deltage i den daglige 

debat omkring natur contra landbrug, virksomheder og vejudvidelser. 

  
Lene Jørgensen: Svebølle 
Jeg har været med i bestyrelsen i et par år - det meste af tiden som suppleant. 

Jeg har især været aktiv i arrangementsgruppen, hvor jeg har været med til planlægningen samt 

afvikling af en del af turene - herunder den årlige Røsnæs Dag. 

I naturfrednings-sammenhæng interesserer jeg mig mest for miljø og klimaforandringer, og 

naturligvis også for beskyttelse af naturen i al almindelighed 

 

 
Olav Rye Hintze: Svebølle 
Mit navn er Olav Rye Hintze. jeg er 69 år gammel og jeg bor i Svebølle. Min tid går med 

børnebørn, der er så store, at jeg må forberede mig, før jeg kan være coach i deres 

gymnasieopgaver. Jeg har også nogle opgaver i forskellige firmaer i Kalundborg, både lidt 

praktiske og på bestyrelsesniveau.  

Jeg er meget interesseret i vores natur, som jeg gerne vil bevare. Det er, som jeg engang blev 

fortalt, naturen er som arvesølvet - når det først er smeltet om (ødelagt) er det tabt for altid og 

kan aldrig genskabes til det samme. Vi har en pligt til at værne om den natur, vi har. Jeg er 

næstformand i den siddende bestyrelse, én af 2 webmastere på nyhedsbreve og medansvarlig for 

afdelingens hjemmeside. 

 

Peter Breinholt: Kalundborg 
Jeg har nu deltaget 3 år i lokalbestyrelsen, og det har været lærerigt og spændende. 

Jeg er bredt interesseret i de forskellige dele af arbejdet, men har især været aktiv i forbindelse 

med klima- og energispørgsmål. Det er på mange måder ”nye” og udfordrende sider af 

naturbeskyttelsesarbejdet. Både for DN’s landsledelse og for os konkret i afdelingerne sætter 

spørgsmål af denne slags os ofte i et dilemma mellem på den ene side mere traditionelle hensyn 

til udsigter og landskabsbevaring og på den anden side ønsket om forurenings- og CO2-fri energi 

fra vindmøller. Konkret i Kalundborg f.eks. formuleret som ønsket om at bevare det smukke, 

uberørte herregårdslandskab på den østlige del af Asnæs halvøen overfor ønsket om ved hjælp af 

store vindmøller at producere forureningsfri energi til halvdelen af kommunens husstande! Vi vil 

sikkert fremover møde samme type dilemma i forbindelse med øget dyrkning af biomasse til 

energiformål.  

Selv om det kan være svært, og vi ikke altid er enige, er det vigtigt at DN er med i diskussionen 

af sådanne spørgsmål. Det vil jeg gerne fortsat bidrage med min viden om og bruge min tid på, 

og derfor genopstiller jeg til afdelingsbestyrelsen. 

 
 

 



 

Steen Schacht: Rørby 
Jeg stiller op fordi jeg gerne vil arbejde med at beskytte, bevare og forbedre naturen i vores 

kommune. Som næstformand i det forgangne år er en stor del af mit arbejde 

gået med gennemlæsning og tjek af afdelingens sager løbende. Jeg deltager i kurser, for at få ny 

viden og indsigt i arbejdet med afdelingens sager. Jeg vil gerne arbejde med at sætte naturen på 

dagsorden samt medvirke til at bevare den gode dialog vi har opnået med kommunen. 
Jeg repræsenterer DN Kalundborg i kommunens grundvandsråd samt følgegruppen 

for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i både Bjergsted og Hvidebæk. Som Formand i vores 

lokale vandværk kan jeg bidrage med viden og input til DN Kalundborg herfra. 
Hvert år deltager jeg i HOLD NATUREN REN, da det er vigtigt at friholde vores natur for affald, 

ligesom jeg færdes i naturen dagligt.. 
 
Susanne Ladefoged: Gørlev 
Som siddende formand deltager jeg aktivt i en stor del af afdelingens aktiviteter spændende fra 

sagsbehandling, klagesagsarbejde, besigtigelse, Vandløbssyn, afgivelse af høringssvar, deltagelse 

i møder med kommune, Fredningsnævn m.fl. Ligesom jeg varetager presseomtale, PR, skriftligt 

materiale og henvendelser fra såvel medlemmer - som ikke medlemmer af foreningen. 

Jeg deltager aktivt i planlægning og udførelse af ture og aktiviteter. Derudover fungerer jeg også 

som den praktiske gris, der samler alle trådene i afdelingen. Jeg har siddet i bestyrelsen siden 

afdelingens start. 

 
Tommy Kristoffersen: Ugerløse 
Jeg er bredt interesseret i natur og miljø og arbejder til dagligt med mikrobiologi og miljø. I DN 

vil jeg gerne arbejde med sager, der omhandler naturbeskyttelsesloven og især bruge min viden 

indenfor bevaringsbiologi, hvor der tages hensyn til natur, mennesker og økonomi. Desuden 

synes jeg, det er spændende at arbejde med bl.a. vand og naturplaner, spildevandsplaner, 

affaldsplaner mv.. Jeg er én af 2 webmastere på nyhedsbreve og DNs repræsentant i kommunens 

arbejdsgruppe med plejeplaner for naturområder. 

 
Hans Guldager: Kalundborg – stiller kun op som suppleant 
Var indtil 2002 medlem af lokalkomiteen i Kalundborg, hvilket jeg i øvrigt var i mere end 20 år, 

og de sidste 7 år som formand. Er biolog og har gennem 30 år interesseret mig vildt for naturen i 

Nordvest Sjælland. Er medforfatter til flere bøger om emnet. 

  

Hans Glahn: Kalundborg – stiller kun op som suppleant 
(er forhindret i fremmøde til årsmødet) 
Det er hovedsaligt plansager som interesserer mig – bl.a. byggeri i det åbne land. 

Min største bekymring lige nu, er de mange vindmøller der stilles op. Jeg mener ikke de 

visuelle og støjmæssige omkostninger berettiger til de Kilowatt, der produceres. 

Jeg mener, at vi i stedet for de landbaserede møller burde have nogle få store hav 

vindmølleparker.  
 

Henrik Andersen: Kalundborg – stiller kun op som suppleant 
Jeg er 50 år, tilflytter, bor i Kalundborg by. 

Jeg har deltaget i lokalkomiteens arbejde i nogle år, hovedsagligt med søer og vandløb. Jeg 

deltager i de årlige vandsyn og jeg er i øvrigt også ivrig lystfisker, hvor jeg også deltager aktivt i 

vandløbspleje. 

 
 

Husk:  
 

Vi har kun naturen til låns af vores 
børn og børnebørn – aflever’ den 
igen i bedre tilstand - end du 

modtog den. 

 
               
Smukke grøftekanter langs 
Bakkendrupvej                              ►  



  


