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Referat fra Årsmødet i DN Sorø d. 9. februar 2021 gennemført online via Zoom i 
fra kl. 19:00-21:30 
 
I alt 17 deltagere havde fundet vej til onlinemødet, alle aktive frivillige i DN Sorø 
 
Formanden for DN Sorø for DN Sorø, Niels Hilker, bød velkommen til årsmødet med den 
faste dagsorden for DN-afdelingerne. 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent. 

Jeppe Jørgensen var foreslået og blev valgt med akklamation. 
 
Jeppe Jørgensen startede med at konstatere, at årsmødet var indkaldt efter reglerne i 
vedtægterne med de modifikationer som corona-situationen havde medført og som DNs 
organisationsudvalg og advokat havde sanktioneret og gik derefter videre til næste punkt. 

2) Valg af stemmetællere 
Det blev fastslået, at Zoom poll om nødvendigt anvendes til indsamling af 
stemmeafgivning 

3) Bestyrelsens mundtlige årsberetning 
Formand Niels Hilker henviste til den skriftlige beretning for 2020, som har ligget på 
hjemmesiden og er udsendt med DN Sorøs nyhedsbrev og som har været fremsendt til de 
lokale medier. 

Beretningen kan i øvrigt ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1Wfsxl2bZ_itDxjN1CVHd3_qLv8mK8-
IM/view?usp=sharing 
 
Formanden gennemgik herefter nogle af punkterne i årsberetningen via en række 
præsentationer og via zoom kunne deltagerne stille spørgsmål til såvel den skriftlige som 
den mundtlige beretning. 

Præsentationen, som fulgte med den mundtlige beretning, kan ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1sVeSgEzLtWBRC_NIduhToDxv1cewBGFd/view?usp=sh
aring  



Billeder fra arrangementer, møder og aktiviteter i tilknytning til DN Sorø i perioden fra 
årsmødet i 2019, se her: 
https://photos.app.goo.gl/Js5qzyBjGeo5t1eg9 

Efter beretningen blev der åbnet op for spørgsmål og kommentarer fra deltagerne: 

 Linda Nielsen spurgte ind til samarbejde med andre organisationer med nogle af de 
samme mål som DN, f.eks. samarbejde med World Cleanup Day, som 
Affaldsgruppen havde samarbejdet med. 
Formanden svarede at det er klart at vi skal blive endnu bedre til at samarbejde på 
den måde. 

 Leif Møller kommenterede på de vandstandssænkninger som Kommunen ikke rigtig 
gør noget ved og fortalte, at Danmarks Sportsfiskerforbund for nylig har indanket en 
sag, og hvor foreningen er parate til at rejse en decideret sag mod Kommunen, hvis 
der ikke sker noget. 

 Der blev spurgt ind til administrationsgrundlaget for råstofgravninger og de deraf 
følgende vandstandssænkninger, hvor ofte revideres dette grundlag? 
Det er formentlig hvert 4.  år. Det er tydeligt, at DN Sorø skal vre meget 
opmærksomme på når dette sker. 

 Formanden gjorde opmærksom på den løbede debat via ’Vores DN’, og opfordrede 
til at alle deltager i debatten. Formanden omtalte bl.a. det forslag som var 
fremkommet om at skifte navn, f.eks. til Danmarks Natur. Spørgsmålet har haft 
mindst 60 reaktioner, og også på årsmødet kom der mange synspunkter frem, uden 
at der dog kan drages en konklusion. Dog var der flere der mente, at ordet 
FREDNING i navnet, er et betydningsfuldt signal om foreningens særstatus som 
rejser af fredningssager. Og at vi i daglig tale alligevel er kendt af de fleste som 
"DN". 

Formanden sluttede af med at takke afdelingens mange aktive og bestyrelse. 
 
Deltagerne på Zoom takkede formanden for beretningen med applaus. 
 

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

 Jan Woollhead, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Jan E. Petersen, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Jeppe Jørgensen, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Signe Friis Jørgensen, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Michael Torp, genvalgt som 1. suppleant  
 Simone Andersen, genvalgt som 2. suppleant 



 Jens Jørgen Hansen, nyvalgt som 3. suppleant 
Efter mødet blev den samlede bestyrelse inkl. suppleanter fotograferet på Zoom se nedenfor. 
 
5) Forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke indkommet forslag til årsmødet 

6) Eventuelt 

a) Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt på det førstkommende bestyrelsesmøde med 
formand, næstformand og dirigent. 

b) Sags- og plangruppen blev opfordret til at sikre at sekretariatet kom ind over sagen 
med Kommunens tilladelse til pumpning fra brønd til udledning af drænvand på  
Vanløsegården, Vanløsevej 24, 4370 Store Merløse 

c) Formanden fortalte, at han er blevet udpeget til en arbejdsgruppe, som skal sikre at 
Verdensmålene indarbejdes i DNs arbejde. Formanden modtager meget gerne idéer til 
dette arbejde, som så småt er gået i gang. 

Dirigenten takkede deltagerne og formanden takkede for et godt årsmøde. 

Sorø, 9. februar 2021 
Rolf Lehrmann, referent 
 

 Den valgte bestyrelse inkl. suppleanter fanget på Zoom efter årsmødet. 
Øverst fra venstre: Jens Jørgen Hansen (suppleant), Rolf Lehrmann, Jan E. Pedersen, Signe Friis Jørgensen, 
Jeppe Jørgensen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp (suppleant), Lena Bau, Kirstine Dahl, Jan Woollhead, Niels 



Hilker, Armin Vauk, Niels Levinsen. 
Henning Bussenius-Larsen og Simone Andersen (suppleant) kunne desværre ikke deltage i årsmødet. 
 
 


