Referat fra Årsmødet i DN Sorø d. 4. november
2015
Årsmødet blev afholdt i Salen på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø fra kl. 19:00-22:00

Årsmødet blev indledt med at formanden, Niels Hilker bød de i alt 53 deltagere velkomne og overlod ordet til dagens
foredragsholder, biolog Lars Malmborg, som ville fortælle om Aage V. Jensens Naturfond og dens mange aktiviteter.

Biolog Lars Malmborg

Præsentationen kan ses i referatet på DN Sorøs hjemmeside, dokumentet: AageVJensensNaturfonde

Om kongeørnene i og omkring Lille Vildmose fortalte Lars Malmborg, at det fra ca. 1. december skulle blive muligt at
følge disse færden via de påsatte radiosendere, som angiver aktuel position hvert 15. sekund og via Københavns
Universitets hjemmeside, dog med en forsinkelse på 1 uge, således at fuglene ikke direkte kan jagtes.
Se beskrivelsen på Københavns Universitets hjemmeside:
http://macroecology.ku.dk/dk/medier/news_list/2015/06_danske-oerneunger-foelges-med-gps-for-foerste-gang/
Lars Malmborg lovede at bringe afdelingens og Friluftsrådets ønske om at få ajourført folderen over Bjerget og at få
den gjort tilgængelig om ikke andet så blot via nettet (via en QR-kode).

Lars Malmborg fortalte at den aktuelle strategi for fonden går ud på at evaluere den aktuelle status på de eksisterende
områder og så ellers arbejde på at få den Danske Naturfond i gang og helst med så mange partnerskaber med andre
fonde som muligt.
Lars Malmborg sluttede af med at rose de mange frivillige foreninger, som virkelig gjorde et stort arbejde i de
forskellige områder, herunder også DN Sorøs sporgruppe.
Efter en kort pause blev der blændet op for selve Årsmødet:

Udsnit af de mange deltagere på Årsmødet

Dagsorden:
Dagsorden

1) Valg af dirigent
Klaus Gylling blev valgt med akklamation
2) Valg af stemmetællere
Søren Hansen og Ella Hilker blev valgt
3) Bestyrelsens årsberetning

DN Sorøs formand, Niels Hilker

Formand Niels Hilker henviste til den skriftlige beretning for 2015, som har ligget på hjemmesiden er udsendt med
DN Sorøs nyhedsbrev og som har været fremsendt til pressen, se dokumentet vedlagt:
Skriftlig beretning for DN Sorø 2015
Niels Hilker fremhævede derefter en række punkter via den mundtlige beretning. Præsentationen kan ses i
referatet på DN Sorøs hjemmeside, dokumentet: Mundtlig præsentation 2015.
Niels fortalte, at der, som på landsplan, havde været en lille tilbagegang i antal af medlemmer i 2015, og at der i
2016 ville køre en kampagne for at få flere medlemmer.

Søren Hansen kommenterede på topbeskæringen af træerne på Fægangen og på adgangen til Feldskoven via Gl.
Smedevej. Niels Hilker fortalte at adgangen vil blive behandlet på næste møde i Sags- og Plangruppen, hvorefter
bestyrelsen vil tage stilling til en evt. håndtering af sagen. Næstformanden vil fremsende den udarbejde
tilsynsrapport for de fredede alléer til Søren Hansen.
Lena Bau gjorde opmærksom på at der kan søges støtte til oprensning og etablering af småvandhuller.
DN Sorøs mange aktive blev af forsamlingen takket for det store arbejde med akklamation.

4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Resultat af valget til bestyrelsen og af suppleanter blev følgende:


Bent Jyderup, genvalgt for 3-årig periode



Niels Hilker, genvalgt for 3-årig periode








Rolf Lehrmann, genvalgt for 3-årig periode
Nils Kruse, valgt for en 3-årig periode

Lene Skovgaard , valgt for en 1-årig periode som substitut for Anne Grete Rasmussen, som efter eget valg
udtrådte af bestyrelsen

Benny Werge, valgt for en 1-årig periode som substitut for Torben Røntorp, som efter eget valg udtrådte af
bestyrelsen
Jørgen Tybrind, genvalgt som 1. suppleant

Kurt Munkholm , genvalgt som 2. suppleant

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

6) Eventuelt
Kurt Munkholm kommenterede en manglende støtte fra DNs sekretariat omkring opsætning og vedligehold af de
opsatte kasser til skovmåren. Rolf Lehrmann aftalte efterfølgende, at materialet skal sendes til bestyrelsen, som vil
følge op.
Dirigenten takkede forsamlingen og formanden takkede for et godt årsmøde.
Sorø, 5. november 2015

Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig og herunder blev der taget et fotografi af bestyrelse, inkl. suppleanter:

Bestyrelsen som valgt og konstitueret på og umiddelbart efter årsmødet d. 4/11-2015:
Bagerste række fra venstre: Jeppe Jørgensen (dirigent), Benny Werge, Lene Skovgaard Nielsen, Jan E. Pedersen, Kurt
Munkholm (suppleant), Niels Hilker (formand), Nils Kruse (dirigent), René Andersen, Jørgen Tybrind (suppleant).
Forreste række fra venstre): Jan Woollhead, Henning Bussenius-Larsen (chef for opvasken), Bent Jyderup, Rolf
Lehrmann (næstformand)
Sorø, 5. november 2015

