FORENINGEN af LODSEJERE i NATIONALPARK SKJOLDUNGELANDET

Referat af Generalforsamling 2015
Tid:
Onsdag den 13. maj 2014, kl. 19.00 – 20.05
Sted:
Trudsholm,
Deltagere: 21 medlemmer

Lars Vedsmand (LV) orienterede indledningsvis, at han netop havde valgt at
træde tilbage som formand og i stedet være menigt medlem af foreningens
bestyrelse. Denne beslutning var truffet i forlængelse af at miljøminister
Kirstens Grosbøl havde udpeget ham til formand for bestyrelsen i den netop
etablerede ”Nationalpark Skjoldungernes Land ”. De mange og
tidskrævende
aktiviteter i denne forbindelse havde også ført til at udsættelsen af
generalforsamlingen 2015 (GF 15) fra marts til maj.
Anne Stausholm (AS) overtog efter LV formandsposten i bestyrelsen
Forsamlingen godkendte udsættelsen af GF 15.

Bestyrelsens formand, Anne Stausholm bød herefter velkommen til GF 2015
– den anden 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 15 var indkaldt med 3 ugers varsel.

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 overgav ordet til LV så han kunne supplere sin skriftlige
formandsberetning (se bilag). Udover LV var blevet udpeget som
formand af Miljøministeren havde AS også fået sæde i Nationalparkens
bestyrelse, som direkte repræsentant for vor lodsejeforening.
LV fortalte endvidere, at der havde været ca 1500 mødt frem i
Ledreborg Slotslade, da kronprins Frederik og miljøminister Kirsten
Grosbøl den 21. marts foretog den officielle indvielse af ”Nationalpark
Skjoldungernes Land ”. LV fortalte om sine seneste erfarings-besøg
i ”Nationalpark Thy” og ”Nationalpark Mols Bjerge” - to af de tre andre

nuværende nationalparker i Danmark. Han havde også mødt stor interesse fra
erhvervsliv og interesseorganisationer. LV opfordrede alle til at bidrage med
ideer til og omkring ”Nationalpark Skjoldungernes Land ”. Der arbejdedes
stadig med at finde et 'værested' for den nye nationalparks sekretariat.
Dialog fra plenum var herefter omkring bl.a. forestående planer, miljø m.v
samt en opfordring til LV om snarest at indkalde lodsejerne til et
informationsmøde.

LV sluttede med at rette en tak til lodsejerne for den fortsat store
opbakning til bestyrelsens arbejde i ”år 2” efter foreningens stiftelse i
2013. Ligeledes takkede han bestyrelsen for godt samarbejde ved de
mange bestyrelses og andre møder i årets løb.
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.
4. Valg af bestyrelse:
Foreningens bestyrelse består af 6 personer med valgperiode på 2 år,
jf 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 2016) 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 jf. vedtægternes §6, skal der først
vælges revisor i tilfælde af der bliver opkrævet kontingent.
7. Indkomne forslag:
Der var indkommet 2 forslag:
1. ”Foreningens navn skal være Foreningen af lodsejere i

Nationalpark Skjoldungernes Land”.
Dette forslag, som også er en ændring af foreningens vedtægter, blev
enstemmigt vedtaget af forsamlingen. Jvf. foreningens vedtægter §7
er foreningens navn herefter fremadrettet:

”Foreningen af lodsejere i Nationalpark Skjoldungernes Land”.
2. ”Kun personer med bopæl indenfor nationalparkens område kan have sæde i

foreningens bestyrelse”.
Inden behandlingen af forslag nr. 2, meddelte bestyrelsesmedlem Johan
Scheel (JS), at han - som boende udenfor nationalparkens område - ville
forlade forsamlingen, mens dette forslag blev behandlet.
Efter kort dialog i forsamlingen trak forslagsstiller sit forslag tilbage
og JS vendte tilbage til GF.

8. Eventuelt:
”Nationalparkrådet” og den med kort varsel foretagne indvielse af
”Nationalpark Skjoldungernes Land ” var emner under eventuelt. Om

sidstnævnte forklarede LV, at en udskrivelse af Folketings valg 2015 før en
indvielse ville føre til at hele godkendelses-processen af nationalparken skulle
starte forfra. Nationalparkrådet, som ikke er endeligt nedsat, er tænkt til
rådgivning af Nationalparkens bestyrelse i større sager eller sager af
principiel karakter.
Lodsejerforeningens bestyrelse modtog ros og tak fra plenum for
indsatsen i det forgangne år.

Da GF dagsordenens sidste punkt, pkt. 8, var udtømt erklærede
dirigenten, MJ, kl. 20.05 den ordinære generalforsamling
2015 for afsluttet og takkede forsamlingen for god ro og orden.
Foreningens aktuelle formand, AS, takkede dirigenten for ledelsen af
GF og forsamlingen for god debat.
referent jfk

**************************************************************
Efter generalforsamlingens afslutning bød Johan Scheel på kaffe og
kage ligesom deltagerne havde mulighed for at høre om historien bag
Trudsholm, stedet for afholdelsen af GF 2015.

