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Referat af årsmøde 2013 i afdeling 326-Kalundborg 
 

Deltagere: 35 personer inkl. Bestyrelsen 

Ordstyrer: Organisationskonsulent Thomas Eriksen 

Referent: Bestyrelsesmedlem Hans Guldager Christianen 

 

Årsmødet foregik på restaurant Den Tykke Kok i Kalundborg 

 

Inden selve årsmødet var der oplæg og debat med teamleder Niels Erik Dandanell fra Teknik og Miljø, 

Kalundborg kommune (affaldet vej og potentiale i Kalundborg) og med klima, energi og miljøpolitisk 

medarbejder Sine Fauerby fra DN centralt (affald – en skjult resurse). Begge oplæg gav anledning til 

mange spørgsmål og meget feedback fra deltagerne.  Arrangementet var særdeles vellykket. 

 

Årsmødet 2013 

 

1. Valg af dirigent 

Forsamlingen valgte Thomas Eriksen fra DNs Hovedforening uden modkandidat. Thomas 

konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt. Herefter valgte forsamlingen to stemmetællere, nemlig 

Karen Düring (1397251) og Jørgen Steudel (364279) 

 

2. Bestyrelsens årsberetning 

På forhånd var der uddelt en trykt årsfolder indeholdende årsberetning samt løst og fast siden sidste 

årsmøde. Årsfolderen er meget fyldig. Formanden læste en komprimeret årsberetning op. Året 2013 har 

været et forholdsvist roligt år, og Susanne omtalte fra året, som gik bl.a.: 

 

Kampagne om evighedstræer som er forløbet godt. I alt er 7 forskellige slags træer udpeget, der er lavet 

aftaler med ejerne om at bevare træerne, og der er sat et lille emblem på træerne. 

 

Kystvandring på Kalundborg kommunes 160 km lange kyststrækning startede i 2012 og er her i 2013 

fortsat med 11 etaper, og vandringerne fortsætter i 2014. 

 

Selv om året er gået uden de store sværdslag, omtalte Susanne et par sager: 

1) Virksomheden Scan Metals i Gørlev fik en miljøgodkendelse i 2002. I 2009 ændrede 

produktionen sig, da virksomheden begyndte at oparbejde slagge fra Danmark og Sverige, 

hvilket ikke blev fulgt op med en ny miljøgodkendelse. Først i 2012 forelå en sådan. 

Kalundborg kommune politianmeldte virksomheden pga. for meget støv og støj. Til sidst tog 

DN Kalundborg afdelingen selv 2 jordprøver, som lykkeligvis lå inden for de grænseværdier, 

der gælder for området. Nu er virksomheden flyttet til Slagelse kommune. 

2) Vi har klaget til Statsforvaltningen over Kalundborg kommunes manglende håndhævelse af en 

afgørelse, som angik en ulovligt opført jagthytte. Kommunen har ikke reageret i næsten to år, 

hvilket vi finder uacceptabelt.  

 

Susanne fortalte lidt om natur- og miljølovgivningen og om DNs rolle heri. I afdelingen gennemser vi 

alle landzonetilladelser, afgørelser og dispensationer i henhold til naturbeskyttelse- og planlove.  Den 

26. november 2011 blev loven om Randzoner ved åer og søer vedtaget. Det er gjort for at beskytte 

vandmiljøet og for at kompensere for den natur der forsvandt, da store arealer med brakjord tidligere 

blev pløjet op. Landbruget modtager kompensation. Kun 38.000 af i alt 50.000 ha er foreløbigt udlagt. 

Vi kender ikke tallene for Kalundborg kommune, men vi vil holde øje med dette. 



 

Vi har bl.a. deltaget i 6 Fredningsnævnsmøder, deltaget i besigtigelser og afgivet høringssvar. Kun få 

sager, 4 stk., har givet anledning til påklage. Vi har ikke påklaget opsætning af vindmøller på Ågården, 

idet vi ikke fandt anledning hertil i plangrundlaget. Vi har gennemgået alle tilladelser til opsætning af 

husstandsvindmøller. Kun 2 husstandsvindmølle sager har ikke opfyldt afstandskravet på de 20 m til 

husstanden. Dem har vi klaget over og har fået medhold i Natur og miljøklagenævnet. 

 

I DN kan vi noget særligt mht. Fredninger. I samarbejde med kommunerne (Kommunernes 

Landsforbund hvor Martin Damm er formand for udvalget for Natur og Miljø) og Naturstyrelsen er der 

kommet en ny Handlingsplan for fredninger, som vi glæder os over.  

 

På årsmødet 2012 opfordrede repræsentanter fra landbruget og landbrugsorganisationen Gefion DN 

mere end kraftigt til at gå i dialog med landbruget. Vi tog imod invitationen, men Gefion har så svært 

ved at finde en dato for mødet – at vi nu mere end 1 år efter – stadig venter på deres invitation! 

Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, hvilket giver overskud til, at vi kan bruge energien 

positivt. Vi opfordrer til, at kommunen afsætter flere resurser til natur og miljø, så vi kan aflevere en 

bedre natur til næste generation end den, vi modtog. 

 

Beretningen blev taget til efterretning uden spørgsmål og kommentarer. 

 

 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Erling Jacobsen, Finn Roel Ringe og Steen Schacht. Da ingen stillede op udover disse 3, 

blev de genvalgt for 3 år mere i bestyrelsen. 

 

4. Valg af suppleanter 

Her opstillede afdelingen Hans Glahn, Mogens Dyhr-Nielsen og Morten Lindhard. Fra salen meldte 

Christian Høgh Sørensen (1573932) sig, og der var skriftlig afstemning. Resultatet blev: 

 

Hans Glahn  30 stemmer 

Mogens Dyhr -N. 28 stemmer  

Morten Lindhard 9   stemmer 

Christian Høgh S. 31 stemmer 

 

5. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke modtaget nogen skriftlige forslag.  

 

6. Eventuelt 

Der var pæn spørgelyst blandt deltagerne. Her følger et lille udpluk: 

Judith Falch-Madsen (573992) nævnede, at hun er imod at der er blevet offentlig adgang på vandløbs-

randzonerne. 

Ulla Høyer (1048669) spurgte, om afdelingen vil arbejde for, at der kunne opnås offentlig adgang til 

kommunens areal på Saltbæk Vig. Susanne svarede, at det mener vi, er omsonst at prøve. Vi har 

tidligere forsøgt. Ulla spurgte også Sine (oplægsholder, affald), om kommunerne bruger DN-viden, og 

hun svarede, at hun ringer selv til dem. DN vil gerne videns dele på dette område.  

Mogens Dyhr-Nielsen (204731) talte om miljø-milliarden (næsten) og om, at her skal DN være aktiv. 

DN vil gerne pege på Åmosen. 

Tommy Kristoffersen (1778168) talte for, at Naturfondens penge ikke skal gå til opkøb af 

landbrugsjord, men til opkøb af natur. Staten skal ikke give sig til at sælge sine jorder til en Naturfond 

betalt af bl.a. Staten.  

 

Afslutning 

Carsten Clausen sluttede mødet med at give Formanden en gave fra afdelingen med tak for et godt år 

. 

Referent Hans Guldager Christiansen    Kalundborg d. 1-12-2013 


