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Referat fra Årsmødet i DN Sorø d. 10. nov. 2021 i Salen på Sorø Kultur- og 
Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø fra kl. 19:00-21:30 
 
I alt 35 deltagere var mødt frem til årsmødet, både til oplæg og selve årsmødet, et flot fremmøde. 
 
Årsmødet blev indledt med at formanden, Niels Hilker, introducerede aftenens oplægsholderholder, Line 
Magnussen, biolog i Sorø Kommune, fortalte om de hidtidige indsatser i kampagnen ”Danmarks vildeste 
kommune” 
 
Line Magnussens oplæg kan ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1J6rqN3dqJrUribng8qjuoNwtTtkmzhmM/view?usp=sharing 
 
Line fortalte, at de fleste af Danmarks kommuner har meldt sig til konkurrencen, men at Sorø Kommune blev 
udvalgt som en af de 3 demokommuner, hvilket gav fint besøg og meget pressedækning. 
Konkurrencen løber i 2021 og 2022, så der er fortsat meget som kan og skal gøres. 
 
Et af tiltagene er at borgerne overalt i kommunen kan komme med på kommunens vilde kort, se mere på 
hjemmesiden: https://soroe.dk/nyheder/2021/06/soroe-vildeste-kommune 
 
Kommunen ejer ikke selv store, potentielt vilde områder, men det gør borgerne, så det er her potentialet 
ligger. 
 
Kommunen forsøger at aktivere såvel borgerne som virksomheder og boligforeninger, og Kommunen er 
indmeldt i projektet ’Vild med Vilje’, som i år fejrer 10-års jubilæum. 
 
Der blev spurgt ind til hvornår på året at det er bedst at slå de vilde arealer, og det gjorde man pt. her i 
november, men andre steder havde det vist sig formålstjenligt at slå i slutningen af maj, hvor græsset var i 
groning og skyggede for de opvoksende urter.  
 
Sorø Kommunes indsat omkring projektet var pt. sat lidt på hold, idet man afventede de politiske signaler 
efter kommunalvalget og pt. ikke har budget til en større indsats. 
 
Line mente absolut, at DN Sorø kan gøre en forskel og allerede gør meget. Formanden fortalte om DNs 
projekt med etablering af sommerfugleambassadører, hvor et samarbejde med de lokale 
erhvervsvirksomheder kunne være en mulighed. 
 
Generelt kæmper projektet også med det generelle natursyn hos borgerne, og der var enighed om at begrebet 
’ordentlighed’ gerne måtte erstattes af begrebet ’ansvarlighed’. 
 
Fra salen kom der et forslag om at engagere såvel voksne som børn i naturen via arrangement af lokale 
bioblitze. 
 
Forsamlingen takkede for et fint og inspirerende foredrag og formanden overrakte en gave. 
--- 
Efter foredraget var DN Sorø vært for et enkelt traktement med øl, vand, kaffe og te. 
--- 
Efterfølgende bød formanden for DN Sorø, Niels Hilker, velkommen til selve årsmødet med den faste 
dagsorden for DN-afdelingerne. 



Dagsorden: 
1) Valg af dirigent. 

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

2) Valg af stemmetællere 
Leif Møller og Jan Krause blev valgt som stemmetællere, hvis der skulle blive brug for dette senere. 

3) Bestyrelsens årsberetning 
Formand Niels Hilker henviste til den skriftlige beretning for 2021, 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/1gV8yO-VmFx1TnPgulI45zc_WlsLkcSQg/view?usp=sharing 
 
Formanden gennemgik herefter nogle af punkterne i årsberetningen via en række præsentationer og 
forsamlingen fik kommenteret nogle af punkterne. 

Præsentationen som fulgte med den mundtlige beretning kan ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1mww82aVB1fIJ8HA3-SLmHAj4z7pbJ-Ih/view?usp=sharing 

Billeder fra arrangementer, møder og aktiviteter i tilknytning til DN Sorø i perioden fra starten af 2021 til 
årsmødet i november 2021, se her: 
https://photos.app.goo.gl/UCM3Qc3e1EUTjwmA6 

Forsamlingen spurgte ind til arbejdet med børn og unge, og formanden forklarede, at børn og unge er en 
væsentlig del af den strategi, som DN har arbejdet på indenfor det sidste par år, og som endelig skal 
vedtages på efterårets repræsentantskabsmøde.  
Der arbejdes på at udvide de nuværende studenterafdelinger i de store byer til at blive til egentlige DN 
Ung afdelinger med flere faggrupper og lokaliteter involveret, samt en større involvering af 
folkeskolerne, bl.a. også for at få andre organisationer med i forbindelse med klimadagsordenen. 
Forsamlingen anbefalede, at man samarbejdede bredt med andre foreninger, hvilket formanden var helt 
enig i. 
DN har pt. ikke ansat en decideret ungdomskonsulent, men det er absolut en af de ting der arbejdes med. 

Forsamlingen spurgte ind til DNs holdning til NaturNationalParkerne (NNP). Formanden fortalte, at det 
er et væsentligt tema på det kommende repræsentantskabsmøde, og var i øvrigt enig i at den nuværende 
debat er at for skinger. 

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 Levinsen, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Niels Hilker, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Rolf Lehrmann, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode  



 Rie Kristiansen, nyvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Kirstine Dahl, valgt som 1. suppleant 
 Michael Torp, valgt som 2. suppleant 
 Simone Andersen, valgt som 3. suppleant 

 

 
Den nyvalgte bestyrelse d. 10. november 2021. Fra venstre: 
Rolf Lehrmann, Jan Woollhead, Jeppe Jørgensen, Henning Bussenius-Larsen, Signe Friis Jørgensen, Lena 
Bau, Niels Hilker, Rie Kristiansen, Jan E. Pedersen, Niels Levinsen, Ragnhild Lindsø, Michael Torp 
(suppleant). 
Armin Vauk, Kirstine Dahl (suppleant) og Simone Fie Andersen (suppleant) kunne desværre ikke deltage i 
årsmødet. 
 
5) Forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke indkommet forslag til årsmødet 

6) Eventuelt 

a) Der blev spurgt ind til DN Sorøs arbejde med Horsebøgbækken. Leif Møller fra vandløbsgruppen 
fortalte, at han have havde observeret, at der er mange træer, som er faldet ned i bækken, men fortalte 
også, at DN har meget svært ved at deltage i vandsynene og få vores holdninger hørt. For at deltage i 
vandsyn skal DN Sorø rette henvendelse til Sorø Kommune om at vi ønsker at deltage i et konkret 
vandsyn, hvorefter Sorø Kommune kan spørge lodsejeren om vi må komme med. Det er absolut ikke 
alle lodsejere, som ønsker dette, så det er en svær og kompliceret proces. 

b) Der blev spurgt ind til hvad der sker i og omkring Åmosen. 
Næstformanden fortalte om nogle af tiltagene: 

i) Efter lang tid uden en fungerende centerchef har Naturpark Åmosen netop fået ansat en 
centerchef, nemlig Ditte Staun, som vi forventer os en masse af. 

ii) DN Samråd Region Sjælland skal udpege en ny repræsentant i bestyrelsen for Naturpark Åmosen 
her pr. 1. januar 2022, og det forventes at blive en repræsentant fra DN Holbæk. 

iii) Den supplerende fredning i Åmosen, som skal etableres for at holde på vandet i den fredede del af 
Store Åmose, hvor de store kulturarvfund er gjort, er endnu engang sat på pause, primært fordi 
erstatningens størrelse er til fortsat debat, men også fordi både sagsrejser (Kulturstyrelsen) og 
lodsejeren (Bodal Gods) fortsat bringer nye komplikationer ind i sagen.  



Miljø og fødevareklagenævnet har været på besigtigelse her i oktober, men må forventes at 
udskyde deres kendelse. 

iv) Den Danske Naturfond har købt et større område i Holbæks del af Åmosen, hvor der pt. er debat 
om de har givet for meget for området. 

v) DNs naturfond har et herligt område på kanten af Åmosen, som DN Sorøs Sporgruppe passer 
forbilledligt. 

vi) Der er meget store potentialer i en fortsat vådliggørelse i hele Åmosen for at sætte en bremse på 
Danmarks stigende udledning af CO2 og Metan. 

 
Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt på det kommende bestyrelsesmøde d. 17. november 2021 kl. 19:00, også 
på Værkerne. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen og formanden takkede for et godt årsmøde. 
Sorø, 10. november 2021 
Rolf Lehrmann, referent 
 


