
”Foreningen af lodsejere i Nationalpark Skjoldungernes Land”

Referat af Generalforsamling 2017
Tid:        Kl. 20.00 onsdag den 8. marts 2017,
Sted:        Herslevgaarden, Herslevvej 49, 4000 Roskilde
Deltagere: 22 medlemmer

Bestyrelsens formand, Anne Stausholm bød  velkommen til  GF 2017 
– den fjerde siden foreningens stiftelse i  det tidlige forår 2013. 

  1. Valg af dirigent:
Michael Jordan (MJ), foreslået af bestyrelsen, blev enstemmigt valgt som dirigent. 
MJ takkede for valget  og konstaterede at GF 2017 var indkaldt med 3 ugers varsel 
og derfor lovlig indvarslet, jvf foreningens vedtægter.

 

  2. Valg af referent og stemmetællere:
  Jens Frellsen Kjems (JFK) blev valgt som referent.
  Valg af stemmetællere blev udsat, afhængig af behov under dagsorden pkt. 4.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (AS):
  Formand AS beretning:

2017 bliver et spændende år for Nationalparken for i foråret bliver
Nationalparkplanen vedtaget og dermed starter de konkrete projekter og en
helt anden dialogbaseret tilgang mellem lodsejer og Nationalpark.
Nationalparkplanen er gældende for en periode fra 2017-2023 og endelig
vedtaget, når høringssvarene er behandlet.
I har som lodsejere allerede været i berøring med Nationalparkplanen. Den
har været offentlig tilgængelig siden november og tidligere på året var det
muligt at indsende konkrete forslag. Der er indkommet 430 ideer/forslag
ikke kun fra lodsejere men fra alle interessenter. Nationalparkplanen er som
forslag sendt i offentlig høring og som høringsberettiget har
lodsejerforeningen afgivet høringssvar. 
Af høringssvaret fremgår, at foreningen glæder sig over resultatet, som er
meget seriøst gennemarbejdet og indholdsrigt. (der er formelt intet krav til
en sådan plan – og derfor er resultatet ekstra glædeligt). Det er et godt
afsæt for det videre arbejde. 
Foreningen bifalder også den flotte vision, men påpeger samtidig, at der skal
være en skyldig hensyntagen til lodsejere og lokalbefolkning. Vi skal kunne
følge med og indgå som en integreret del af det kommende arbejde og de
realiserede løsninger.



Foreningen har også i sit høringssvar gentaget vores forudsætninger fra
vedtægterne, som selvfølgelig allerede er bekendte for de involverede
parter, men som alligevel har været så afgørende en forudsætning for vores
tiltrædelse til Nationalparken, at det forekommer rigtigt at pointere dem i
høringssvaret. Samtidig har vi påpeget, at vi i Nationalparkplanen ikke ser
nogen konflikter mellem planen og de nævnte forhold i vedtægterne – også
dette forhold er værd at præcisere.
I Nationalparkplanen arbejdes der med en prioritering af indsatser ud fra
betragtningen, at de lavt hængende frugter plukkes først. Det forekommer
rigtigt efter så lang en fase, hvor vi alle gerne vil se resultater. Men det er
også vigtigt ikke at haste noget igennem og her påpeger foreningen, at
særligt adgangsforhold og skiltning skal indgå og afklares i proces og
planlægning og være implementeret, når de konkrete projekter udrulles. 
En benyttelses – og beskyttelsesplan er også en vigtig parameter ved
lancering af konkrete områder også det har foreningen pointeret.
Høringssvaret berører også Vandmiljøet i Roskilde Fjord. Vi påpeger, at vi er
vidende om, at fjorden er belastet af fortidens synder, og vi anfører, at en
bedring af vandmiljøet er ønskværdig. Men vi opfordrer samtidig til, at
undersøgelser og målinger har en karakter, hvor der ikke sættes ensidigt
fokus på landbruget. Gefion har i sit høringssvar til Nationalparkplanen
vægte omtalen af fjordmiljøet højt.  
I høringssvaret bifalder vi den positive tilgang til jægere som aktive
naturforvaltere og at jagten kan indgå som en del af Nationalparkens
selvforståelse og formidling.
Der lægges i planen op til en bæredygtig udvikling for jordbrug og andre
erhverv og vi har i vores høringssvar pointeret, at man skal være varsom med
en specifik anvendelse af ordet ”bæredygtighed” fordi det nemt kan
forveksles med økologi.
Endeligt pointerer vi, at foreningen gerne vil bidrage positivt i
implementering af planen i forhold til lodsejere og Nationalpark.
Planen har udmøntet sig i en årsplan for projekter. En ganske ambitiøs plan
og med mange gode tiltag.
I har været inviteret til borgermøder, da forslaget til Nationalparkplanen
blev udsendt. Selv deltog jeg i borgermødet på Allerslev skole og det var mit
indtryk, at der er en god forståelse blandt alle involverede parter for den
proces, der nu sættes i gang.
Der er siden sidste år kommet en ny nationalparkchef Anders Bülow, som det
var glædeligt kunne deltage forud for generalforsamlingen i dag.  Anders
Bülow afløste Poul Bjergager. I forbindelse med Poul Bjeragers
afskedsreceptionen deltog foreningen og fik takket ham for samarbejdet. 
Et af Anders Bülows første tiltag var, at mødes med bestyrelsens
medlemmer. En - synes jeg klog disposition. Vi havde et godt møde, hvor der
blev redegjort for historikken i forhold til lodsejerne og den tilgang, som



lodsejerne har til Nationalparken. Anders er fagligt klædt rigtig godt på til
opgaven og det bliver spændende at se ham agere i en Nationalpark i drift. 
Roskilde Fjord er berørt i Nationalparkplanen både som et vigtigt aktiv der
med sit store areal, der kan bidrage til en lang række af Nationalparkens
aktiviteter, men den er også nævnt som et område, der er belastet. Her har
foreningen afholdt møde med Gefion for belysning af problemstillingerne ud
fra et mere landbrugsfagligt perspektiv. 
Så har hjemmesiden fået et løft og er blevet mere aktuel. 
Foreningen har rettet henvendelse til sekretariatet på baggrund af en
række avisartikler, hvor Nationalparkens involvering var nævnt. Artiklerne
er et godt eksempel på, at der er stor bevågenhed omkring Nationalparken
og mange har en åbenlys interesse i at koble projekter op på Nationalparken.
Det er meget forståeligt, men bør hvile på et sagligt grundlag. Det er derfor
glædeligt, at Nationalparken har så velfungerende og professionelt et
sekretariat, der har en god sagshåndtering og hvor dialogen med
lodsejerforeningen fungerer upåklageligt.

 Formandens beretning blev  godkendt med akklamation.

4. Valg af bestyrelse:
Foreningens bestyrelse består af 6 personer med valgperiode på 2 år,
jvf vedtægternes §4. 
På valg ved årets generalforsamling var Anne Stausholm , Lars
Vedsmand  og Jens Frellsen Kjems.
Alle tre var rede til at fortsætte i bestyrelsen og blev af forsamlingen
genvalgt med akklamation.
De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg ved GF 2018) er:
Michael Jordan, Jesper Pilegaard og Johan Scheel.

5. Fremlæggelse og godkendelse af evt. regnskab:
Jf vedtægternes §6 opkræves der ikke kontingent, hvorfor der ikke
var udarbejdet regnskab. Udgifter i forbindelse med møder/aktiviteter  var 
afholdt ud af bestyrelsens midte.

6. Valg af revisor:
I forlængelse af pkt. 5, ligeledes jvf. vedtægternes §6, skal der først vælges
revisor i tilfælde af der bliver opkrævet kontingent.

7. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag!
 



8. Eventuelt:
Fra plenum var der nogle spørgsmål. Her kunne formand AS oplyse  at
foreningen havde  136 medlemmer og at der ikke havde været nogen
udmeldelser. Dirigent MJ glædede sig i den forbindelse over at alle var med 
– det runde nul i kontingent er jo heller ingen økonomisk belastning.
LV bekræftede, at der var et godt samarbejde med Lejre Kommune omkring 
nationalparken.
AS opfordrede til at gøre brug af lodsejerforeningens bestyrelse og/eller 
Nationalparkens sekretariat i forbindelse med Nationalparkens overgang til
drift, således at eventuelle uklarheder blev taget i opløbet.

Da GF dagsordenens sidste punkt, pkt. 8, var udtømt erklærede
dirigenten, MJ,  den ordinære generalforsamling 2017 for afsluttet og
takkede forsamlingen for god ro og orden.

Foreningens formand, AS, takkede derefter dirigenten for ledelsen af
GF 2017 og forsamlingen for god lydhørhed og debat samt bestyrelsen
for godt samarbejde.

referent jfk 

**************************************************************

I timen inden selve GF 2017 havde lodsejerforningens 

bestyrelse inviteret den nye nationalparkchef, Anders

Bülow til at holde et indlæg om sine intentioner for

Nationalpark Skjoldungernes Land. 

Anders Bülow's  indlæg blev suppleret med orientering af 

nationalparkens projekt-konsulent Thomas Vestergaard-

Nielsen.        /jfk


