Referat fra Årsmødet i DN Sorø d. 8. nov. 2016
Årsmødet blev afholdt i Salen på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø fra kl. 19:00-21:30
Årsmødet blev indledt med at formanden, Niels Hilker bød de i alt 41 deltagere
velkommen og overlod ordet til dagens foredragsholder, naturvejleder og
centerleder Ole Rasmussen, som fortalte om Naturpark Åmosen, den fantastiske
natur og de mange aktiviteter.
Naturparklogoet ses til højre

Naturvejleder og centerleder Ole Rasmussen

Præsentationen kan ses i referatet på DN Sorøs hjemmeside under Arrangementer -> Årsmøde -> Årsmøde 2016.
Ole Rasmussen fortalte engageret om Naturpark Åmosen, Danmarks første certificerede Naturpark, som dækker et
område på 8000 ha omfattende 2000 matrikler med tæt ved 1000 forskellige lodsejere, alt sammen baseret på
frivillighed og gældende lovgivning.
Der var mange udfordringer med at få løst de mange mulige konflikter, hvoraf Ole Rasmussen nævnte disse:
• Mange statslige myndigheder
• 3 kommuner (Kalundborg, Holbæk og Sorø)
• Naturpark bestyrelse med 13 medlemmer
• Naturparkråd med 21 organisationer
• 2000 matrikler
• 998 lodsejere
• 15 fonde
• 200 frivillige
• 5-10 løbende projekter
• 35-40.000 gæster på Formidlingscentret

Der skulle løbende prioriteres mellem mange løbende, og spændende, projekter, især på baggrund af de kun 1-2
fastansatte personer. Ole Rasmussen nævnte følgende igangværende projekter:
1. Istidsruten
2. Egnsunikke produkter
3. Jordkøb ved Tissø
4. Revidering af Naturparkplan
5. Tissø Vikingemarked
6. LIFE, Højmose projekt
7. Væverne Vestsjælland
8. Naturrum
9. Friluftsfestival
10. Odder projekt
11. Omløbsstryg, stridsmølle
12. Naturparkguider
13. Frivillighedshus
I samarbejde med Friluftsrådet (Grønt Flag, grøn skole) havde man fået 167 Naturparkguider, desværre ingen fra Sorø
kommune.
Man samarbejdede også med VisitSjælland omkring markedsføring, men da Holbæk Kommune ikke er med i
VisitSjælland kan man ikke gå helhjertet ind i dette samarbejde.
Istidsruten er i støbeskeen, og man arbejder meget med at få etableret afstikkere til ruten, så den f.eks. kan få
forbindelse til Jyderup stien. Man samarbejdede meget gerne med andre organisationer omkring stiforløb.
Ole Rasmussen var meget optimistisk for fremtiden, og nævnte følgende kriterier for at det skal lykkes:
•
•
•
•
•
•
•

Skab tillid, lokalt, regionalt og nationalt
Arbejde seriøst med relationer
Arbejd fysisk ude i landskabet
Respektere andres fagområder
Vær tålmodig, arbejd benhårdt
Skaf selv midler
Det skal være sjovt

Fra salen blev der spurgt ind til den angiveligt gennemførte jordfordeling i Åmosen, men det var ikke noget som Ole
Rasmussen kendte til skulle være blevet gennemført. Der indgår pt. ingen statslige arealer i naturparken. Ved Strids
Mølle arbejdede naturfonden dog på at erhverve et 4 ha stort område, hvor åen kunne genslynges og et nyt
omløbsstryg etableres.
Der blev spurgt ind til odderprojektet og status på det, men Ole Rasmussen kunne ikke rigtig fortælle noget. Samtidig
blev det fortalt fra salen, at odderen muligvis er blevet konstateret i Susåsystemet, meget spændende.
Der blev spurgt ind til vådgøringsprojektet i Store Åmose i Sorø kommunes del, hvis primære formål er at holde på
vandet i det kulturarvmæssigt vigtige område i Store Åmose. Det kunne desværre konstateres, at afgørelsen omkring
den supplerende fredning og dermed kommende vådliggørelse ligger til afgørelse i Natur- og Miljøklagenævnet før der
evt. kan gennemføres en erstatningssag overfor lodsejeren.
Hvis man ville vide mere om Naturpark Åmosen, opfordrede Ole Rasmussen til at man besøgte deres facebookside
(Naturpark Åmosen) eller deres hjemmeside på: http://naturparkaamosen.dk/
Formanden for DN Sorø, Niels Hilker, takkede Ole Rasmussen for et fint indlæg og takkede med nogle gode lokale
produkter fra Assentorp som en tilskyndelse til at fortsætte arbejdet med de egnsunikke produkter.

Efter en pause med kaffe, øl, vand og økologiske æbler blev der blændet op for selve Årsmødet:

Formanden instruerer dirigenten, Line Petersen, før starten på årsmødet

Dagsorden:
Dagsorden
1) Valg af dirigent
Line Petersen blev valgt med akklamation
2) Valg af stemmetællere
Anette Kjærulf og Ella Hilker blev valgt
3) Bestyrelsens årsberetning

DN Sorøs formand, Niels Hilker

Formand Niels Hilker henviste til den skriftlige beretning for 2016, som har ligget på hjemmesiden og er udsendt
med DN Sorøs nyhedsbrev og som har været fremsendt til pressen.
Niels Hilker fremhævede derefter en række punkter via den mundtlige beretning. Præsentationen kan ses i
referatet på DN Sorøs hjemmeside, dokumentet: Mundtlig præsentation 2016.
Niels fortalte, at der på landsplan, havde været en rigtig pæn fremgang i antal af medlemmer i 2016, men at

medlemsantallet, antallet af aktive og antallet af aktive arbejdsgrupper i DN Sorø var stabilt, dog med et meget
højt aktivitetsniveau. I 2017 ville der køre en kampagne for at få flere medlemmer i Sorø kommune, så vi må
forvente en medlemstilgang i 2017, som vi vil bakke op, evt. med særskilte arrangementer for nye medlemmer.
Niels Hilker opfordrede til at der blev oprettet en egentlig arrangementsgruppe til at stå for udadvendte
arrangementer, meget gerne rettet mod børn og unge og opfordrede til at både enkeltmedlemmer og DN Sorø
arbejdede på at få sat natur og miljø som tema i forbindelse med kommunalvalget nov. 2017.
Formanden lovede i øvrigt, at der ville komme endnu flere nyhedsbreve fra afdelingen i fremtiden og opfordrede
til at man besøgte vores nye hjemmeside: http://soroe.ny.dn.dk/ og vores facebookside: Danmarks
Naturfredningsforening i Sorø.
Under spørgerunden spurgte Søren Hansen til, hvorfor DN Sorø ikke havde klaget over ansøgning om etablering af
en bolig på Parnasvej 11, indenfor søbeskyttelseslinjen, og dermed havde opført sig som en myndighed ved ikke at
klage. Niels Hilker kunne ikke umiddelbart huske den konkrete sag fra juni 2014, men pointerede, at DN Sorø ikke
er en myndighed. (Efterfølgende er det konstateret, at godkendelsen var en fornyelse/forlængelse af en tidligere
givet tilladelse til at opføre en bolig på stedet).
Formanden sluttede med at takke de mange aktive, herunder bestyrelsen, for det store arbejde der blev udført i
afdelingen. Herunder takkede formanden René Andersen og Jørgen Tybrind for deres mange år i bestyrelsen, som
de efter eget ønske udtræder af. Begge fortsætter dog som aktive i foreningen.
Forsamlingen klappede som tak til formanden for beretningen.
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev uden modkandidat valgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant:







Benny Werge, genvalgt for en 3-årig periode
Henning Bussenius-Larsen, genvalgt for en 3-årig periode
Line Petersen, nyvalgt for en 3-årig periode
Søren Mogensen, nyvalgt for en 3-årig periode
Ragnhild Lindsø, nyvalgt som 1. suppleant
Simone Andersen , nyvalgt som 2. suppleant

Den nyvalgte bestyrelse med suppleanter. Fra venstre: Jan Woollhead, Ragnhild Lindsø, Rolf Lehrmann, Nils Hilker, Line Petersen, Simone
Andersen, Jan E. Petersen, Jeppe Jørgensen, Nils Kruse, Søren Mogensen.
Benny Werge, Henning Bussenius-Larsen, Michael Daugård og Bent Jyderup kunne ikke være til stede.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og dirigenter på bestyrelsesmødet d. 17. november 2016

5) Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag til årsmødet
6) Eventuelt
Søren Hansen spurgte ind til en arbejdsgruppe, som i sin tid skulle være nedsat omkring mulige aktiviteter i
forbindelse med efterbehandling af Bromme Plantage efter færdiggravning. Ingen kunne umiddelbart huske en
sådan arbejdsgruppe, men formanden lovede at undersøge hos den tidligere formand, Eva Nielsen.
Dirigenten takkede forsamlingen og formanden takkede for et godt årsmøde.
Sorø, 9. november 2016

