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Referat fra Årsmødet i DN Sorø d. 8. nov. 2017 i Salen på Sorø Kultur- og 
Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø fra kl. 19:00-21:30 
 
I alt 34 deltagere var mødt frem til årsmødet, et flot fremmøde. 
 
Årsmødet blev indledt med at næstformanden, Rolf Lehrmann, introducerede aftenens foredragsholder, 
biolog Bjørli Lehrmann, som havde sagt ja til at holde et foredrag om edderkopper inden aftenens årsmøde. 
 
Bjørli er leder af børnenaturcenteret Vestre Hus i Allerød Kommune, se hjemmesiden: http://vestrehus.dk/ . 
På hjemmesiden findes der en masse om alt det spændende, der findes i vores natur, krydret med over 15.000 
billeder til illustration. Hvis man ønsker specifikt at læse/se noget om edderkopper, så gå ind på siden: 
http://www.vestrehus.dk/Dyresider/edderkopper.htm 
 

   
Bjørli Lehrmann fortæller om de danske edderkopper                                         Hjulspind udført af korsedderkoppen, foto: Bjørli Lehrmann 
 
Bjørli Lehrmann fortalte engageret om edderkopperne, som alle har gift, har 8 ben og som kan spinde, og 
viste lysbilleder af nogle af de almindeligste edderkopper, som findes både i og udenfor vores huse og viste 
også billeder af nogle af de mere specielle arter, som Danmarks eneste fugleedderkop. Bjørli viste også, 
hvordan edderkopperne er opbygget og hvordan de er nødt til at skifte ham engang imellem for at kunne 
vokse og fremstillede enkelt og nemt en model af en edderkop ved hjælp af trækugler og piberensere.  
På hjemmesiden er der en instruktion i hvordan man selv gør. 
 
Efter foredraget var der rigtig mange og mange gode spørgsmål fra deltagerne i årsmødet og bagefter var der 
mulighed for at se og endda røre en medbragt fugleedderkop. 
 
Forsamlingen takkede for et fint og inspirerende foredrag og næstformanden overrakte en gave. 
 
Efter foredraget var DN Sorø vært for et enkelt traktement med øl, vand, kaffe samt økologiske æblechips 
samt gode æbler og pærer. 
 
Efterfølgende bød formanden for DN Sorø, Niels Hilker, velkommen til selve årsmødet med den faste 
dagsorden for DN afdelingerne. 
 
 



Dagsorden: 
1) Valg af dirigent 

 
Leif Møller blev valgt med akklamation 
 
Leif Møller startede med at konstatere, at årsmødet var indkaldt efter reglerne i vedtægterne og gik 
derefter videre til næste punkt. 

2) Valg af stemmetællere 
Jan E. Pedersen og Ragnhild Lindsø blev valgt som stemmetællere, hvis der skulle blive brug for dette 
senere. 

3) Bestyrelsens årsberetning 
Formand Niels Hilker henviste til den skriftlige beretning for 2018, som har ligget på hjemmesiden og er 
udsendt med DN Sorøs nyhedsbrev og som har været fremsendt til pressen. 

Beretningen kan i øvrigt ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1N4quoqa6t60M5MgpPB2AlHYW3GxSkalD/view?usp=sharing 
 
Formanden gennemgik herefter nogle af punkterne i årsberetningen via en række præsentationer og 
forsamlingen fik kommenteret nogle af punkterne, bl.a. så benyttede Lena Bau lejligheden til at rose DNs 
repræsentant i det lokale Naturråd, fordi han tog initiativet undervejs, så der kom et resultat ud af arbejdet 
i rådet. 

Præsentationen som fulgte med den mundtlige beretning kan ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1YF3jiacJoJHlkbgy7W6Wnrq_V4XujA82/view?usp=sharing 

Billeder fra arrangementer, møder og aktiviteter i tilknytning til DN Sorø i 2018, se her: 
https://photos.app.goo.gl/A6xdqm3MTynmUnZH8 

Formanden sluttede af med at takke afdelingens mange aktive og bestyrelse. 

Der var ikke efterfølgende nogen kommentarer til beretningen, det var klaret undervejs. 

Forsamlingen takkede formanden for beretningen med applaus. 
 

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



 Niels Hilker, genvalgt for en 3-årig periode 
 Rolf Lehrmann, genvalgt for en 3-årig periode 
 Nils Kruse, genvalgt for en 3-årig periode 
 Niels Levinsen, nyvalgt for en 3-årig periode 
 Lena Bau indtrådte i stedet for den ledige bestyrelsespost efter Line Petersen, som frivilligt valgte at 

træde ud. Valget gælder for en 1-årig periode. 
 Simone Andersen, genvalgt som 1. suppleant 
 Michael Daugård, genvalgt som 2. suppleant 
 Michael Torp, indvalgt som 3. suppleant 
 
 

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

6) Eventuelt 
Der blev spurgt ind til afdelingens indsats for at sikre den lille natur i form af grøftekanter og åbne 
områder. Næstformanden svarede, at afdelingen har et fint samarbejde med Sorø Kommune om 
pasningen af kommunens åbne områder og grøftekanter, men at gamle vaner er meget svære at ændre. 
Kommunen har taget en del af kampagnen omkring ’Vild med Vilje’ til sig og resultaterne med det vil 
forhåbentlig vise sig fremover, men som Niels Levinsen påpegede, så var det kun den besparende del, 
som Kommunen havde taget til sig, mens den formidlingsmæssige indsats haltede. 
 
Der mangler fortsat allétræer i Reitzensteins Allé, men erfaringerne fra genplantningen på 
Banevej/Skælskørvej kan forhåbentlig bruges af Kommunen til at sikre, at der ved ny-/genplantninger af 
træer i kommunen bliver sikret, at træerne vardes/plejes, indtil de kan klare sig selv. 
 
Der blev spurgt ind til om afdelingen modtager alle lokalplaner til kommentering. Det tror vi nok, men vi 
modtager meget gerne input, så vores kommentarer/høringssvar kan være så velunderbyggede og 
rettidige som muligt. 
 
Der blev efterspurgt svampe- og flagermus-ture, meget gerne i samarbejde med andre lokale foreninger 
og enkeltpersoner. Afdelingen vil arbejde på dette. 

Dirigenten takkede forsamlingen og formanden takkede for et godt årsmøde. 
Sorø, 8. november 2018 
Rolf Lehrmann, referent 
 

 
Udsnit af de mange deltagere i Årsmødet i DN Sorø d. 7. november 2018 


