
Referat af DN Vordingborgs årsmøde på Avnø 

Naturcenter søndag den 8. oktober 2017: 

Der deltog ca. 40 medlemmer i årsmødet, heraf hele lokalbestyrelsen bortset fra Flemming Kruse, som var 

forhindret.  

Forud for årsmødet holdt Ivan Ingemansen et fint oplæg med mange flotte billeder om Avnø før og nu, 

hvorefter en snes deltagere begav sig ned til kysten for at kigge efter sæler. På grund af højvande blev set 

meget få – kun enkelte i det fjerne ude på Avnø Røn, hvor der også sad en enkelt havørn. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent: 

Nick Leysach fra DN blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt. 

2) Lokalbestyrelsens beretning: 

Formanden Martin Vestergård viste slides og gennemgik en række at de sager, lokalbestyrelsen har 

arbejdet med. Han kom ind på naturens tilstand i Vordingborg Kommune og konstaterede, at 

kommunen trods Danmarks længste kystlinje og flere nationale naturområder kun er nr. 48 på listen. 

Der mangler vådområder, så der er plads til forbedring, og DN vil gerne medvirke til at det gøres bedre. 

Martin Vestergård glædede sig over, at der er kommet 200 græsningskøer til Kulsbjerg for at afgræsse 

overdrevsarealerne. Der er også planer om manuel rydning. 

Stor tilfredshed var der også med udviklingen på den nyligt fredede brakmark ved Hundevængsgård, 

hvor der allerede er registreret flere hundrede tusinde orkideer. 

Der er sket en kortlægning af Klinteskoven, som rummer nogle af Danmarks bedste svampe- og 

insektlokaliteter. Kommende naturpleje skal tilgodese biodiversiteten. 

Der har været problemer med droneflyvning på Møns Klint, idet dronerne har forstyrret de ynglende 

vandrefalke. De er skræmt væk fra reden i så lang tid, at det er lykkedes krager at plyndre rederne, så 

der ikke er kommet vandrefalkeunger på vingerne i år. DN arbejder for en langt mere restriktiv 

lovgivning omkring droneflyvning. 

Repræsentanter for lokalbestyrelsen har holdt møde med Geocentret omkring ”plan for god fondsskik”. 

(Meget mere om Geocentret i forbindelse med behandlingen af indkomne forslag). 

DNs repræsentant har arbejdet i Vandløbsrådet, som blandt andet har sørget for at få fritlagt 

Vrinskebækken. DN har været involveret i planerne omkring udvidelsen af Vesthavnen på Masnedø. Der 

har været afholdt møde med Rosenfeldt om den frivillige fredningsaftale, ligesom der har været afholdt 

en række medlemsarrangementer bl.a. svampetur, cykeltur, Ørnens Dag m.m. 

Martin Vestergård konstaterede, at der er nok at lave, og at der altid er brug for nye aktive – ikke kun 

til lokalbestyrelsesarbejde, men også til mere praktisk arbejde. ”Turgruppen” som planlægger 

medlemsaktiviteter mangler et par nye medlemmer og har plads til flere. 

 

Beretningen gav anledning til en række kommentarer: 

Anders Andersen efterlyste et idekatlog, som kan bruges i forhold til de enkelte lodsejere med henblik 

på at skabe mere sammenhængende natur. Anders Andersen bakkede op om lokalbestyrelsens ønske 

om at få naturgenoprettet Borre Sømose. 

Benny Rasmussen foreslog, at Nationalpark-tanken tages op igen. Han efterlyste ”god fondskik” 



omkring GeoCentret.  

Henrik Simonsen, der er DN og Friluftsrådets repræsentant i GeoCentrets bestyrelse, forklarede, at DN 

har haft flere advokater til at kigge på vedtægterne for fonden.  Advokaterne endte med at konstatere, 

at lovgivningen er overholdt. 

Ole Stig Andersen pegede på, at Vordingborg Kommune giver skjulte tilskud til GeoCentret.  

Martin Vestergård betonede, at lokalbestyrelsen gerne arbejder for at få egen selvstændig plads i 

GeoCentrets bestyrelse. 

Margrethe Dalstrøm, formand for Østmøns Naturforening, opfordrede lokalbestyrelsen til at forholde 

sig mere kritisk til sportsaktiviteterne omkring GeoCentret.  

Jørgen Ahlfeldt spurgte til en nyetableret vejadgang til Pomlerende, og fik af Martin Vestergård det 

svar, at sagen er sendt til Kystdirektoratet, hvorfra afventes svar. Sagen er sat i gang ved at bede om 

aktindsigt, idet sagen ikke har været forelagt ad officielle kanaler. 

 

3) Indkomne forslag. (På opfordring fra Peter Ferdinand blev indkomne forslag behandlet før valg til 

bestyrelsen):  

Til drøftelse på årsmødet var fra Peter Ferdinand indkommet en række beslutningsforslag, der blev 

behandlet et efter et.  

 

1. Der skal søges gennemført en VVM-undersøgelse for Høje Møn og campingpladsen.I sin endelige 

afgørelse af 20. maj 2005 nåede Miljøklagenævnet frem til, at en VVM-undersøgelse ikke var påkrævet 

ved etableringen af GeoCentret. Nævnet lagde vægt på, at aktiviteterne udelukkende foregår indendørs i 

de til formålet opførte bygninger og i øvrigt ikke har nogle af de karakteristika, der kendetegner en 

forlystelsespark. GeoCentret er således i langt højere grad er at sammenligne med et traditionelt 

museum. Udviklingen har vist, at denne forudsætning for længst er bristet med et markant stigende tryk 

på naturen til følge. 

Bestyrelsen har tidligere foreslået en VVM-undersøgelse af campingpladsen på grund af stigende 

besøgstal, men også på grund af direkte udledning af spildevand i Vrinskebækken. 

2. Det skal bedre sikres, at fredningsbestemmelserne på Møns Klint og på Østmøn håndhæves. Det 

samme gælder bestemmelserne i EU’s habitatdirektiv og fuglefredningsdirektiv samt skovlovens 

bestemmelser om fredskov m.v. 

Som led i disse bestræbelser skal bestyrelsen udnytte de eksisterende klagemuligheder, herunder - for så 

vidt angår EU-direktiverne - klagesystemet i EU. Man skal også i videre omfang gør brug af de offentlige 

massemedier. 

3. Der bør arbejdes for, at ledelsen af GeoCentret fuldstændigt afkobles fra turismeerhvervet og i endnu 

højere grad retter sine aktiviteter mod den faglige formidling af geologien, naturen og naturbevarelsen på 

Østmøn. 

4. Formanden for Geocentrets bestyrelser bør være en uafhængig person med en naturfaglig viden på 

området. Dette bør bestyrelsen åbent arbejde for. 

5. GeoCentret skal undlade at være medansvarlig for eller stille ressourcer til rådighed for rene sportslige 

aktiviteter i de fredede områder. Herved tænkes eksempelvis på Xterra løb, Møns Klint Adventure Race, 

Klinteløbet, Mountainbike kørsel, oplevelsesløb etc. 



6. Bestyrelsen skal arbejde for nedlæggelse af svævebanen og mountainbikebanerne. Sportslige 

installationer er ikke tilladte ifølge fredningsbestemmelserne. 

7. Bestyrelsen bør trække sin repræsentant ud af Gencentrets bestyrelse, hvis forslag fra DN’s side ikke i 

det væsentlige bliver imødekommet.   

8. Bestyrelsen opfordres til aktivt at samarbejde med lokale organisationer som f.eks. Østmøns 

Naturforening. 

 

Forslag 1 om VVM-undersøgelse blev afvist med den begrundelse, at man ikke kan udarbejde en VVM-

undersøgelse med tilbagevirkende kraft. Martin Vestergård foreslog, at der i stedet arbejdes for en 

Natura 2000 redegørelse, hvilket var OK for forslagsstilleren. 

Forslag 7 om at trække sin repræsentant ud af Geocentrets bestyrelse blev afvist på årsmødet, da et 

flertal troede på konstruktiv dialog, og at man bedre kunne gøre sin indflydelse gældende ved at sidde 

med ved bordet frem for at sætte sig udenfor. 

 

Efter megen snak og drøftelse frem og tilbage blev øvrige forslag vedtaget som hensigtserklæringer og 

overordnede og vejledende retningslinjer for lokalbestyrelsens arbejde i forhold til GeoCentret.  

4) Valg til lokalbestyrelsen: 

Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg for kommende treårsperiode. Desuden var den en ledig plads til 

kommende treårsperiode. Endvidere en ledig plads for en etårig periode foruden en eller flere 

suppleantpladser. I alt seks personer stillede op til lokalbestyrelse, og dirigenten foranstaltede skriftlig 

afstemning. 

Martin Vestergård, Kim Keldborg og Tue Mørk blev genvalgt for tre år. Peter Ferdinand blev valgt for 

tre år. Ole Stig Andersen blev valgt for et år, mens Eyvind Nygaard blev valgt som suppleant. 
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