
Referat af årsmødet i DN Solrød, afholdt 31. oktober 2017 
 

Dagsorden for årsmødet: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens årsberetning 

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Eventuelt 

Referat: 

1. På opfordring fra bestyrelsen blev Per Breddam, DN Greve valgt til dirigent. 

 

2. Formanden forelagde bestyrelsens årsberetning, der blev godkendt.  

Formanden fremhævede betydningen af vores deltagelse i Grønt Råd. Herunder også betydningen af 

dialogmødet med borgmesteren og den årlige tur til en af landsbyerne. I år besøgte vi Gl. Havdrup og 

drøftede med dem landsbyens grønne områder og ikke mindst den gennemkørende trafik. 

Også DN’s varetagelse af naturen i kystsikringsgruppen har fyldt meget. Det oprindelige forslag til 

klithøjde er ændret så der nu arbejdes med en kotehøjde på ca. 2,20. Samtidig foreslås et lavt dige ad 

Strandstien fra Ventegodtsvej til Skensved Å i kotehøjde 2,80, således at kotehøjden her svarer til den, 

som Køge kommune arbejder hen imod. Derved undgås indgreb i klitten på Staunungs Ø og opførelsen 

af et højvandslukke i gattet mellem Staunings Ø og Ølsemagle Revle. 

Solrød kommune har bevilliget indkøb af 7 sæt leer, høtyve og river, så vi kan foretage høslæt i 

kommunen. Første arrangement blev i Bakkerne i Havdrup. Det høstede græs blev efterfølgende kørt til 

Solrød Biogas. Vi forsøger at etablere en høslætgruppe til flere opgaver. 

I Karlslunde-Karlstrup Mose etableres en trampesti fra S-banen til motorvejen. Første del blev trampet i 

juni. Der etableres nu sammen med DN Greve en gruppe i ”Grønt guld”-regi til færdiggørelse. 

Desværre måtte vi aflyse deltagelse i Havdrup høstfest pga. mandefald, men vi deltager nok næste år. 

Vandreturen ad Gudernes Stræde bliver fremover uden samarbejde med AOF-Greve Solrød, der ikke 

længere ønsker at være medarrangør.  

Derudover nævnte formanden de mange arrangementer, ikke mindst samarbejdet med Solrød 

Bibliotek på Naturens Dag, der alle gennemførtes med pænt fremmøde og glade deltagere.  

3. Bent Bjørnsgaard og Dorte Mølgaard Linder var på valg – og begge genvalgtes.  

Andreas Møller Petersen blev valgt som eneste suppleant 

 

På det konstituerende bestyrelsesmøde 5. november 2017. blev Jens Garde valgt til formand og Martin 

Wagner valgt til næstformand. 

 

4. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

5. Ingen indlæg under punktet ”Eventuelt”. 



Efter årsmødet og aftenkaffen holdt Kjeld Hansen et inspirerende foredrag om oplevelserne med arbejdet 

til hans nye bog ”Det store svigt”.  

 
 

 

Kjeld Hansen berettede om, hvorledes staten gennem årene har svigtet sine forpligtelser med 

vedligeholdelse af landets naturfredninger. De fonds-, forenings- eller privatejede fredninger lever i langt 

højere grad op til fredningsbestemmelserne. En utrolig og rystende beretning, som sandsynliggjorde, at en 

naturfredning i vidt omfang kun kan leve op til fredningsbestemmelserne, hvis arealet ikke længere ejes af 

staten. 


