
Referat fra Årsmødet i DN Sorø d. 8. nov. 2017 
Årsmødet blev afholdt i Salen på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø fra kl. 19:00-21:30 

Årsmødet blev indledt med at formanden, Niels Hilker bød de i alt 35 deltagere velkommen og overlod ordet til dagens 
foredragsholder, Lars Barfoed tidligere minister og medlem af Folketinget, og siden foråret 2017 personligt valgt 
medlem af DNs repræsentantskab. Lars Barfoeds foredrag havde titlen "Skal DN gøre noget særligt for at favne alle, 
der vil naturen, miljøet, klimaet og de sunde fødevarer. 

 
Lars Barfoed tidligere minister og medlem af Folketinget 

Lars Barfoed fortalte lidt om sin baggrund som jurist, 14 år som MF’er og minister og det nuværende arbejde som 
kommunikationsrådgiver i politiske beslutninger. Lars Barfoed fortalte, at han ’altid’ havde været medlem af DN, dog 
ikke i sin tid som minister i Anders Fogh Rasmussens regering, idet Anders Fogh krævede af sine ministre, at de meldte 
sig ud af alle foreninger. 

Lars Barfoed var blevet opfordret til at stille op som personligt valgt medlem af DNs repræsentantskab, hvortil han blev 
valgt ind i foråret 2017. Lars Barfoed fortalte, at han havde det med naturen som med musik, man behøver ikke at 
være biolog eller musikkender for at nyde og holde af begge dele, hvorfor DN skulle gå efter at være en bred. folkelig 
forening, med et politisk sigte, uden dog på nogen måde at være partipolitisk. DN skal være for alle i det politiske 
spektrum. 

Lars Barfoed illustrerede DNs situation, ved at opstille et ’stakeholder map’ over DNs samarbejdspartnere, dvs. firmaer, 
partier og organisationer. Med forsamlingens hjælp fik Lars Barfoed nogenlunde placeret firmaer, partier og 
organisationer i diagrammet. Der var tale om firmaer, partier og organisationer som Coop, Netto, Venstre, 
Konservative, SF, Socialdemokratiet, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, EL, Radikale Venstre, 
Kristendemokraterne, Dansk Jagtforening, Dansk Fiskeri, Greenpeace, Skovforeningen, Conservation Agriculture, WWF, 
Bæredygtigt Landbrug, Landbrug og Fødevarer og Friluftsrådet. 

 

 



Stor indflydelse  

Uenig i DNs synspunkter 

 

 

                                                                         Ingen indflydelse 

Enig i DNs synspunkter 

Den præcise placering i diagrammet var mindre væsentlig, men diskussionerne var gode og pointen fra Lars Barfoeds 
side var at illustrere, at DN savner nogle stærke samarbejdspartnere for at få maksimal indflydelse. I denne tid med 
kommunalvalg fremhævede Lars Barfoed vigtigheden af at DN også søgte at få en alliance med den blå del af 
kommunalbestyrelserne og at man ikke nødvendigvis skulle gå efter en færdig løsning på udfordringerne, men skulle 
gå efter kompromiserne og skulle gå efter at bruge en omfavnende retorik. 

Lars Barfoed fremhævede 3 eksempler fra den seneste tid: 

1. Økologikampagnen i Coop – Øktober 
Lars Barfoed fremhævede nogle af de vigtige områder, som Coop havde taget fat på, bl.a. omkring den 
omfattende brug af hormonforstyrrende stoffer i emballage, men også den (for) skrappe forside på Samvirke, 
som på den ene side havde resulteret i en masse dårlige tilbagemeldinger, men også at forsiden gav en 
forfærdelig masse medieopmærksomhed omkring sagen. 

2. Natura 2000 justeringerne, som minister Esben Lunde Larsen har igangsat, og hvor DNs udmelding har været 
skarp og uforsonlig. Lars Barfoed advarede mod at bruge for skarp en retorik i sine udmeldinger, men i dette 
konkrete tilfælde var han helt enig i at den skarpe retorik var på plads, der er tale om hjerteblod for 
foreningen. 

3. Amager fælled. Her var der i 1995 indgået en aftale med DN, om at området måtte bebygges, men da planerne 
så blev konkrete, så bakkede DN ikke op om den indgåede aftale, i hvert fald ikke helhjertet. Hvis man indgår 
kompromiser, så skal man være parat til at stå ved dem, så man kommer til at fremstå som en troværdig 
aftalepartner. 

Lars Barfoed rundede af med at opfordre til at DN søgte alliancepartnere bredt. 

Formanden for DN Sorø, Niels Hilker, takkede Lars Barfoed for et fint indlæg og takkede med nogle gode lokale 
økologiske produkter fra Assentorp. 
Efter en pause med øl, vand og snitter blev der blændet op for selve Årsmødet: 



  
Et udsnit af de mange deltagere i Årsmødet 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent 

 
Leif Møller blev valgt med akklamation 

2) Valg af stemmetællere 
Henning Bussenius-Larsen og Ella Hilker blev valgt 

3) Bestyrelsens årsberetning 
Formand Niels Hilker henviste til den skriftlige beretning for 2017, som har ligget på hjemmesiden og er udsendt 
med DN Sorøs nyhedsbrev og som har været fremsendt til pressen. 

4) Niels Hilker fremhævede derefter en række punkter via den mundtlige beretning. Præsentationen kan ses i 
referatet på DN Sorøs hjemmeside under Arrangementer -> Årsmøder -> Årsmøde 2017 
(http://soroe.dn.dk/arrangementer/%C3%A5rsmoeder/%C3%A5rsmoede-2017/) 

Billeder fra årets gang i DN Sorø kan i øvrigt ses her: https://photos.app.goo.gl/KrquF8gQOfAEJyPQ2 
 
Niels Hilker fortalte bl.a. , at DN Sorø efter en hvervekampagne nu er 900 medlemmer i afdelingen, et antal som vi 
er meget stolte af og som vi vil gøre alt for at fastholde. 



DN havde, apropos Lars Barfods indlæg, gjort meget for at holde Sorø Kommune fast på arbejdet med naturen, og 
også indgået et væsentligt kompromis, som havde betydet, at alléen på Banevej/Skælskørvej var genplantet og i de 
kommende år vil vokse sig til at blive en meget smuk indgangsport til Sorø By. 

Formanden lovede i øvrigt, at der ville komme flere nyhedsbreve fra afdelingen i fremtiden og opfordrede til at 
man besøgte vores nye hjemmeside: http://soroe.dn.dk/ og vores facebookside: Danmarks Naturfredningsforening 
i Sorø. 

Formanden sluttede med at takke de mange aktive, herunder bestyrelsen, for det store arbejde der blev udført i 
afdelingen. Herunder takkede formanden Michael Daugård for hans mange år i bestyrelsen, som han efter eget 
ønske udtræder af. Michael ønsker dog at fortsætte som aktiv i foreningen og som suppleant til bestyrelsen. 

Forsamlingen klappede som tak til formanden for beretningen.  
 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 
Følgende blev uden modkandidat valgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleanter: 

 Jan Woollhead, genvalgt for en 3-årig periode 
 Jan Petersen, genvalgt for en 3-årig periode 
 Jeppe Jørgensen, genvalgt for en 3-årig periode 
 Signe Friis Nielsen, nyvalgt for en 3-årig periode 
 Simone Andersen , genvalgt som 1. suppleant 
 Michael Daugård, nyvalgt som 2. suppleant 
 
Bestyrelsen ønskede at tilknytte endnu en suppleant til bestyrelsen, men det lykkedes ikke i denne omgang. 
 

6) Forslag fra medlemmerne. 
Der var ikke indkommet forslag til årsmødet 

7) Eventuelt 
Ingen punkter 

Dirigenten takkede forsamlingen og formanden takkede for et godt årsmøde. 

Sorø, 9. november 2017 


