Hillerød d. 17. november 2016

Referat fra årsmøde i DN Hillerød d. 16. november 2016.

Til stede 29 personer inkl. bestyrelsen til foredraget, til selve årsmødet 23 personer.

Program
Foredrag v. naturfotograf Lars Gejl
– der var tale om et særdeles berigende foredrag illustreret med smukke
billeder.
Årsmøde
Velkomst.
Formand Jørgen Nielsen bød velkommen, gennemgik dagsordenen, præsenterede
bestyrelsen og forestod valg af dirigent.
Valg af dirigent
Thorkild Bentsen valgt.
Thorkild Bentsen fastslog, at årsmødet var lovligt indkaldt.
Bestyrelsens beretning
Beretningen blev omdelt. Herefter gennemgik Jørgen Nielsen den og afsluttede med at
opfordre til at læse den i fuldt omfang og til at melde sig som ressourceperson til DN
Hillerød på fremlagte sedler. Han oplyste, at den desuden vil blive sendt til kommunen og
til pressen.
Fra den efterfølgende drøftelse kan nævnes:
Opfordring til at prioritere sager, hvor der primært er natur-interesser på spil.
Opfordring til at vægte hensynet til naturinteresser i forhold, hvor der skal afvejes mellem
benyttelse og beskyttelse; i forb.m. cykel- og vandresti omkring Esrum Sø er der steder,
hvor stien ikke bør være tæt på søen a.h.t. fuglelivet. Bestyrelsen oplyste, at man var
opmærksom på dette i arbejdet med at etablere stien.
Fra DOF Nordsjælland oplystes, at man er i dialog med Naturstyrelsen om
mountainbikespor i Tisvilde Hegn – har kunnet inddrage, at antallet af ynglende
rovfuglearter i St. Dyrehave er faldet fra 22 til 5 efter, at der er anlagt løbe- og
mountainbikestier der. →
Opfordring til samarbejde med DOF og øvrige grønne organisationer.
Opfordring til at få belyst, hvad ændring af planloven kan betyde for Hillerød (opførelse af
bygninger på landejendomme rundt om i landskabet?).

Ad. 3. Valg til bestyrelsen
Jørgen Nielsen, Ulrik Ravnborg og Vera Søchting var på valg for en 3-årig periode; alle 3
blev genvalgt. Herudover blev Bodil Stenvang og Aksel Gasbjerg valgt for en 1-årig
periode. Som suppleanter valgtes Jens Kromose og Jens Lykkebo.

Ad. 4. Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad. 5. Eventuelt
Jens Andersen, Sophienborg Alle, fortalte om kogræsserlaug: Man har i år været 20-30
medlemmer, har haft 3 køer, som nu er slagtet, og har følgelig haft godt 600 kg kød (a 65
kr./kg) til fordeling. Der har i det første år været meget arbejde med at hegne, indføre
vand og fjerne noget bevoksning, dette forventes ikke at være så påkrævet efterfølgende
år. Man forventes som medlem at tilse dyrene på bestemte dage ca. hver 3. uge, tjekke at
de har det godt, og at hegnet er strømførende. Der er generalforsamling førstkommende
søndag. Man kan informere sig ved at kontakte Jens Kromose.
Afslutning: Dirigenten takkede for god ro og orden, Jørgen Nielsen takkede dirigenten
og de fremmødte.

Ref. vera.

