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                                  Mail: Soroe@dn.dk 
 

 
 

Referat fra Årsmødet i DN Sorø d. 9. nov. 2022 i Salen på Sorø Kultur- og 
Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø fra kl. 19:00-21:15 
 
I alt 32 deltagere var mødt frem til årsmødet, både til oplæg og selve årsmødet, et flot fremmøde. 
 
Der var stillet kaffe, te, øl, sodavand, småkager og bolsjer frem til fri afbenyttelse, før, under og efter 
årsmødet. 
 
Årsmødet blev indledt med at formanden, Niels Hilker, introducerede aftenens oplægsholder, Lena Bau.  
Lena er fredningsmedarbejder i DNs sekretariat og aktiv i bestyrelsen i DN Sorø.  
Lena fortalte om fredninger, specielt med fokus på Sorø Kommunes fredninger. 
 
Lena Baus oplæg kan ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1nPkkyoeVQ8Eq2Iaa9wprBYpp4WAOUt66/view?usp=sharing 
 
Lena fortalte om 105 år med fredninger og om hvad fredninger betyder og hvordan en fredningssag rejses og 
om forløbet af en fredningssag. De mange fredninger i Sorø Kommune blev gennemgået, herunder de trusler 
som fredningerne beskytter mod og de trusler som fortsat består. 
 
Lena fremhævede i øvrigt fredningshjemmesiden – det fredelige Danmark, se dette link: 
https://www.fredninger.dk/ 

 
Lena Bau om fredninger i Sorø Kommune 

 
Lenas indlæg blev efterfølgende rost, mest fordi det satte begreberne på plads og samtidig var meget konkret 
omkring den natur, som vi færdes i. 
 
Spørgsmål til Lena: 

 Kan beskyttelsen af en Bilag IV art, såsom Hasselmusen, i et område være basis for en fredning. 
Svar: Fokus på en enkelt art er ikke en del af DNs fredningsstrategi, men kan selvfølgelig indgå som 
et element, hvis der også er andre beskyttelsesværdige emner. 

 Plejeret/plejepligt, hvad kan der gennemføres? 
Svar: Kommunen kan, i samarbejde med lodsejeren og gerne med denne som udfører, foretage pleje i 
henhold til fredningsbestemmelserne, men det forekommer desværre ikke altid. Kommunen går gerne 
i samarbejde med frivillige foreninger og støtteordninger anvendes gerne. 

 Kan der pålægges restriktioner på landbrugsdriften, f.eks. omkring etablering af bygninger? 
Svar: Der kan i fredningens bestemmelser pålægges restriktioner i landbrugsdriften, som lodsejere i 
givet fald får kompensation for, men generelt vil bygninger, som er nødvendige for driften være ok, 
og fredningsnævnene har derudover mulighed for at dispensere. 

 Kan der f.eks. sikres mod at udsigt til et fredet område ødelægges eller forhindres. 



Svar: Nej, en fredning har ikke konsekvenser udenfor fredningsgrænserne. 
 

Forsamlingen takkede med applaus for et fint og inspirerende foredrag. 
 
Efter en kort pause bød formanden for DN Sorø, Niels Hilker, velkommen til selve årsmødet med den faste 
dagsorden for DN-afdelingerne. 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent. 

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

2) Valg af stemmetællere 
Der blev udpeget 2 stemmetællere, hvis der skulle blive brug for dette senere. 

3) Bestyrelsens årsberetning 
Formand Niels Hilker henviste til den skriftlige beretning for 2022, som har ligget på hjemmesiden og er 
udsendt med DN Sorøs nyhedsbrev og som har været fremsendt til de lokale medier. 
Hvis du ikke modtager DN Sorøs nyhedsbrev, så tilmeld dig her: 
https://soroe.dn.dk/nyheder/nyhedsbrev/ 

Beretningen kan i øvrigt ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1zomGK7SBkdEYPiH3c4BqxN3KpkpINl2d/view?usp=sharing 
 
Formanden gennemgik herefter nogle af punkterne i årsberetningen via en række præsentationer og 
forsamlingen fik kommenteret nogle af punkterne. 

 
DN Sorøs formand, Niels Hilker, aflægger den mundtlige beretning 

Præsentationen som fulgte med den mundtlige beretning kan ses her: 
https://drive.google.com/file/d/1dzkymkzfgNgLAsAR0l9wPHJDMtPwpVQk/view?usp=sharing 

Billeder fra arrangementer, møder og aktiviteter i tilknytning til DN Sorø i perioden fra starten af 2022 til 
årsmødet i november 2022, se her: 
https://photos.app.goo.gl/aMYeKn9tYfvnyTVeA 

Kommentarer til beretningen: 

Spørgsmål/kommentarer til formanden/DN Sorøs bestyrelse: 

 Der blev spurgt ind til de fældninger vi kan se rundt langs kanterne af Sorø Sø og som øjensynligt 
sker med accept fra Stiftelsen Sorø Akademi. 
Svar: Det er en del af det kompleks, som DN Sorø er meget opmærksom på bl.a. i forbindelse 



med de mange dispensationer som Sorø Kommune giver til byggeri indenfor 
søbeskyttelseslinjerne omkring søerne i Kommunen. 

 På borgermødet i Dianalund aftalte DN Sorø og Handicaprådet et potentielt konkret samarbejde 
om at gøre i første omgang enkelte af DN's vandreruter - Spor i Naturen - tilgængelige for både 
fysisk handicappede og psykisk udfordrede - for at slå en konkret bro mellem det gode 
hverdagsliv og brugen af naturen i Sorø kommune.  

 Sporgruppen har i øvrigt ønsket at få flere praktiske hænder i forbindelse med arbejdet omkring 
DNs spor i landskabet, og spurgte om der var nogen, som havde lyst til at deltage i dette arbejde. 

 Næstformanden slog et slag for at samtlige DN Sorøs arbejdsgrupper godt kunne have brug for 
flere aktive og opfordrede til at man kiggede på hjemmesiden og evt. kontaktede tovholderne for 
de enkelte arbejdsgrupper, se her: https://soroe.dn.dk/vi-arbejder-med/arbejdsgrupper/ 

 Rie Kristensen fortalte om muligheden for, som aktiv i DN Sorø, at deltage i de mange kurser på 
Naturens Universitet, f.eks. omkring flagermus, mosser, naturguide o.m.a.. 
Se hjemmesiden: https://aktiv.dn.dk/naturens-universitet/ 

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

 Armin Vauk, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Lena Bau, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 
 Ragnhild Lindsø, genvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode  
 Jens Jørgen Hansen, nyvalgt til bestyrelsen for en 3-årig periode 

 
 Kirstine Dahl, valgt som 1. suppleant 
 Tine Buch, valgt som 2. suppleant 
 Kirsten Skovgaard Mathorne, valgt som 3. suppleant 

 
Formanden takkede Henning Bussenius-Larsen for 22 års tjeneste i DN Sorøs bestyrelse. Henning havde 
valgt ikke at genopstille for endnu en periode. 
 
5) Forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke indkommet forslag til årsmødet 

6) Eventuelt 
Punktet var klaret undervejs 

 
Dirigenten, Klaus Gylling, fik tak og en lille gave 



Bestyrelsen konstituerer sig i øvrigt på det kommende bestyrelsesmøde d. 15. november 2022 kl. 19:00, også 
på Værkerne. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen og formanden takkede for et godt årsmøde. 
 
Sorø, 10. november 2022 
Rolf Lehrmann, referent 
 

 
DN Sorøs nyvalgte og konstituerede bestyrelse inkl. suppleanter efter bestyrelsesmødet d. 15. november 
2022. 
Bagerst fra venstre: Rie Kristensen, Signe Friis Jørgensen, Niels Hilker (formand), Kirsten Skovgaard 
Mathorne (suppleant), Jeppe Jørgensen, Tine Buch (suppleant), Armin Vauk, Jan Woollhead, Niels Levinsen, 
Rolf Lehrmann (næstformand). 
Forrest fra venstre: Jan E. Pedersen, Jens Jørgen Hansen. 
Følgende kunne desværre ikke deltage i det konstituerende møde: Lena Bau, Ragnhild Lindsø, Kirstine Dahl 
(suppleant) 
 


