
Generalforsamling i Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungernes Land  

Dato: Den 10.marts 2016 

Sted: Herslevgaard, Herslevvej 49, 4000 Roskilde 

_______________________________________________________________________________________ 

Dagsorden: 

 Valg af dirigent. 

 Valg af referent og stemmetæller. 

 Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 Valg af bestyrelse  

 Fremlæggelse og godkendelse af evt. regnskab. 

 Evt. valg af revisor. 

 Indkomne forslag. 
Bestyrelsen har ændringsforslag til vedtægterne. Vedtægterne vil blive forelagt og sat til afstemning 

på generalforsamlingen den 10.marts. De rettede vedtægter er udsendt sammen med dagsorden til 

generalforsamlingen.   

 Eventuelt. 
 

Valg af dirigent 

Michael Jordan blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iht. 

vedtægterne og dermed lovlig. 

 

Valg af referent og stemmetæller 

Som referent blev valgt Trine Suhr Andersen. Som stemmetællere: Jesper Pilegaard og Johan Scheel 

 

Bestyrelsens beretning v/ Anne Stausholm  

Siden sidste generalforsamling er foreningens virke skiftet markant. Fra at være en lodsejerforening, der fra 

foråret 2013, tog stilling til, hvorvidt medlemmerne vil være en del af en nationalpark og på hvilke 

betingelser, blev vi med indvielsen af nationalparken i 27. marts 2015 en nationalpark i drift. Ordet drift er 

måske misvisende for først med vedtagelse af nationalparkplanen i foråret 2017 er parkens 

forretningsgrundlag på plads og projekter kan føres ud i livet.   

Som repræsentant i Nationalpark bestyrelsen har lodsejerforeningens formand, derfor siden slutningen af 

maj 2015 og frem til nu deltaget i 5 bestyrelsesmøder, der alle har været præget af en god forberedelse fra 

sekretariatets side og en konstruktiv debat på bestyrelsesmøder.  

Arbejdet har koncentreret sig om bestyrelsens kommissorium, budgetter, sekretariat, nationalparkråd og 

nationalparkplan. Derudover har konkret ansættelse af medarbejdere til sekretariatet og deltagelse i 

opstartsmøde og arbejdsgruppe for igangsættelse af Nationalparkrådet været en del af formandens virke.  

 

Interessen for lodsejerne i nationalparken er støt stigende. Der har været henvendelser angående 

lodsejernes holdning til nationalparken fra studerende og der har været konkrete forslag til tiltag i parken 

og samarbejdsrelationer fra bl.a. RUC. Det må nok forventes, at denne interesse ikke bliver mindre.  

I har været indkaldt til møder. Sidst med borgermøder omkring valg til Nationalparkrådet og I har fået 

tilsendt materiale vedrørende ideoplæg til Nationalparkplanen med endnu et borgermøde i denne måned. 

Begge tiltag, der arbejder frem mod forslag til nationalparkplanens vedtagelse. 



Der har fra bestyrelsens side været inviteret til Vintersolhverv i Domkirken – et meget succesfuldt 

arrangement med fuldt hus og der er informeret om ideoplæg til nationalparkplanen.  

Korrespondance til medlemmerne er foregået pr. mail, en enkel og informativ måde at være i dialog med 

medlem og forening.  Hjemmesiden er den anden af foreningens informationskilder til medlemmer og vi 

skal være de første til at beklage, at sitet har været ramt af en række tekniske vanskeligheder, som vi er i 

gang med at rette op på.  

De seks bestyrelsesmedlemmer i foreningen har siden sidste generalforsamling debatteret foreningens 

holdninger i relation til repræsentation i nationalparkbestyrelsen. Vi har talt med mulige kandidater til 

nationalparkrådet og på generalforsamlingen kommer vi med forslag til en række mindre 

vedtægtsændringer, der afspejler vedtagelsen af nationalparken. Vi har derudover debatteret, hvilken 

forventning, der er hos lodsejerne til vores forening i en nationalpark i drift.  

En kontinuerlig arbejdsindsats og en positiv fokus på lodsejerne i Nationalparken har været kendetegnet for 

arbejdet i foreningen i det forgangne år. 

Forsamlingens kommentarer til formandens beretning: 

- Jens Hindsbo: Kontingent, skal der opkræves? Michael Jordan og Johan Scheel: Bestyrelsen støtter ikke 

denne holdning, fordi der skal føres regnskab, opkræves kontingent, rykkes osv.  

-  Michael Svane: Opmærksomhed på afholdelse af generalforsamlinger, da nogle Lodsejere ikke kommer 

fordi den afholdes på en privat adresse trods det, at Foreningen er offentlig? 

- Hvilken holdning repræsenterer bestyrelsen?  

 Anne Stausholm: Det, som står i vedtægterne, er det bestyrelsen forholder sig til. 

- Hvad afgør hvilken vej bestyrelsen går, hvad kommer der til at ske fremover? Lang proces, hvordan skal 

Lodsejerne i foreningen repræsentere alle både Nej og Ja ”-sigere”. 

- Hvad lægger vi stemmer til? 

 Michael Jordan: Dilemma, men vi repræsenterer alle der er med i Nationalparken – vi markerer – vi 

påvirker de indre linjer har gode forhandlinger og bred sammensætning af medlemmer i bestyrelsen. 

Johan Scheel: vi tegnede ”det røde kort” for at fortælle, at der er modstand, hvilket åbnede for dialog fx ift. 

jagt, frivillighed, vi er blevet hørt og de (øvrige parter) har været samarbejdsvillige. 

 Michael Jordan: Det er en stor maskine som arbejder, 5 fuldtids stillinger i NP’s bestyrelse og vi er 

politimænd, som kommer efter dem. 

 Anne Stausholm: Alle er velkomne til at komme med forslag. 

 Johan Scheel: Dog kommer vi ikke med de helt store forslag i denne høringsrunde 

 Anne Stausholm: fx Adgang til Nationalparken – skal der komme nogle restriktioner overordnet for alle 

lodsejere - her ser Anne Stausholm bestyrelsen spille en aktiv rolle- oplagt at bestyrelsen tog en sådan 

opgave. 

 Hans Christian Nielsen: Ros til bestyrelsen, at vi kom i gang så hurtigt og med stor åbenhed. 

 Jakob Stausholm: Hvor mange ønsker et projekt og hvor mange er blevet spurgt? 



 Niels Jordan har tilbudt, at der kan opstilles/bruges shelter langs åen i Skjoldungernes Land, 

Anne Stausholm: Eksempel på tiltag. Fx Fluefisker binderens arrangement gennem netværk med 

Herthadalen og Herslev Bryghus – hvor kan jeg (som lodsejer) gøre noget på en nem måde sammen med 

andre og opbygge et samarbejde og fx for eget vedkommende, at man på Herslevgaarden på et tidspunkt 

kan tilbyde et oplæg om konventionelt landbrug. 

Michael Jordan: Nu gælder det de gode intentioner – kom gerne med noget konkret!  

Formandens beretning blev godkendt! 

Valg af bestyrelse 

Jesper Pilegaard, Johan Scheel og Michael Jordan var på valg. Alle blev genvalgt.  

 
Fremlæggelse og godkendelse af evt. regnskab 
Foreningen har ikke haft indtægter og udgifter i året og der foreligger derfor ikke regnskab. 
 

Evt. valg af revisor 

Da der ikke er udarbejdet regnskab er punktet ikke aktuelt.  

 

Indkomne forslag 
Bestyrelsen havde ændringsforslag til vedtægterne bl.a. navneændring i overensstemmelse med 

nationalparkens navn og tilføjelse af Frederikssund kommune. Forslaget blev vedtaget. De nye vedtægter er 

vedhæftet referatet.  

 

Eventuelt 

Jakob Stausholm: Opmærksomhed på ”Den Nye Landbrugspakke og det Blå Kort” opfordring til at deltage i 

mødet d.30.3.2016 på Axelborg, med en afbalanceret holdning. 

Forsamlingen spurgte til indholdet.  

Jesper Pilegaard: Er kritisk ift. hvordan indsatsen ift. udvaskningen af kvælstof fra landbrugsjord, større 

udlæg til brak mv.  

 

Anne Stausholm takkede generalforsamlingen for fremmøde og en god debat.  

 

 

 

 


