
Årsmøde DN, Vordingborg søndag den 17. nov. 2019 i Kulturarkaden 

 

                                                  Referat: 

 
Der var mødt 18 medlemmer til årsmødet 2019. 

 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 

1: Valg af dirigent 

 

Thomas Eriksen blev valgt til dirigent og konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt. 

2: Bestyrelsens beretning 

 

Formanden  Martin Vestergaard  fremlagde bestyrelsens beretning gennem en række 

PowerPoint billeder. Martin fremhævede bl.a., at vi har haft en medlemstilgang på 200, så 

lokalafdelingen pr. 1. nov. 2019 havde 1340 medlemmer. 

Lokalafdelingen har gang i en masse gode ting, konstaterede formanden.  

En af årets første begivenheder var, da DNs ret til at rejse fredningssager blev anfægtet fra 

visse partier i Folketinget. Afdelingen arrangerede en velbesøgt event på Ore strand i 

protest mod et forslag, som dog aldrig fandt sin gang på jorden. 

Lokalafdelingen har i samarbejde med Vordingborg Kommune indledt en fredningssag 

med henblik på at få fredet Kirkeskoven og Kirkeengen, som rummer mange rødlistede 

insekter og svampe. 

Lokalafdelingen er kommet med forslag om områder med ny natur, og kan glæde sig over, 

at kommunen har øje for nogenlunde de samme områder. 

Vordingborgs lokalafdeling har formentlig landets mest aktive arrangementsudvalg, der 

har stået for en lang række events, affaldsindsamlinger, naturplejetiltag, ture og møder, 

aktivitetsdag for børnefamilier, deltagelse i Kulturnatten, Folkemødet på Møn m.v. 

Martin fremhævede, at lokalafdelingen, som er i besiddelse af en høj faglighed og lægger 

vægt på saglighed, derfor bliver hørt og generelt  har et godt samarbejde med lokale 

embedsmænd i forvaltningen og med lokalpolitikerne. 

(Martins PowerPoint præsentation findes vedhæftet referatet som bilag.) 

 

3: Valg 

 

Efter tur var Bo,  Ditte, Flemming og Ulrik på valg. Alle blev genvalgt for en treårig periode. 

Eyvind og Dorte har ønsket at udtræde af lokalbestyrelsen, så der var to ledige pladser. 

Lokalbestyrelsen indstillede Jørgen Alfastsen og Anders Roland Nielsen, som begge blev 

valgt. Efter lodtrækning valgtes Jørgen for en toårig periode og Anders for et år. 

Dorte stillede op som suppleant og blev valgt for et år. 

4: Indkomne forslag fra medlemmerne 

 



Der var ikke indkommet forslag. 

 

5: Eventuelt 

 

Under dette punkt var der lidt snak frem og tilbage om bl.a. biogasanlæg og vindmøller. 

 

Mødet blev afviklet i god ro og orden, og til en anden gang må vi konstatere, at en søndag 

aften ikke er nogen velvalgt dag for et årsmøde, som vi i øvrigt altid plejer at kombinere 

med en tur. 

 

REF: Ulrik 18/11-19 

 

 

 


