”Foreningen af lodsejere i Nationalpark Skjoldungernes Land”

Referat af Generalforsamling 2018
Tid:
Kl. 19.30 tirsdag den 20. marts 2018,
Sted:
Herslevgaarden, Herslevvej 49, 4000 Roskilde
Deltagere: 34 medlemmer
Bestyrelsens formand, Anne Stausholm bød velkommen til GF 2018
– den femte 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 2018 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 var et spændende år for Nationalpark Skjoldungernes Land. Nationalparkplanen blev
godkendt den 1. april 2017 og dermed var vi en nationalpark i drift og med den økonomi,
der deraf følger med. Det giver også mulighed for at samarbejde omkring projekter og
skaffe finansiering fra eksterne investorer og fonde.
Planen er nationalparkens arbejdsgrundlag i 6 år frem til 2023. At dømme efter årsplanen
og den mængde af projekter, der bliver lanceret på nationalparkens bestyrelsesmøder,
løber vi ikke tør for opgaver foreløbig.
Også bredden og størrelsen både emnemæssigt og økonomiske vidner om et enormt
potentiale og relationer til omverdenen, der rummer vidtrækkende perspektiver.
En række af projekterne er direkte knyttet til enkelte lodsejere og andre rummer en
berøringsflade til en række lodsejere. Fælles for projekterne er, at dialogen med
lodsejerne er tilstede.
Man får tit det indtryk, at mange af projekterne brander sig til fordel for en øget
benyttelse. Men jeg vil gerne fremhæve et projekt, der ud fra et lodsejerperspektiv
omhandler branding og salg. Det drejer sig om partnerskabsprogrammet, hvor identitet
og branding er overskriften og hvor den enkelte lodsejer kan markedsføre sig indenfor
både food- og nonfood produktion.
Det er Nationalparkens sekretariat, der er det centrale omdrejningspunkt i håndtering af
de enkelte projekter og deres fremdrift. Der bliver lagt et kæmpe engagement og energi
fra sekretariatets side og det er en fornøjelse at indgå som en del af den sparring, der
nødvendigvis må være til en række af de projekter, der involverer lodsejere.
Det er vigtigt for lodsejerbestyrelsen, at de enkelte lodsejere føler sig trygge og vidende
om aktiviteter i Nationalparken, derfor har vi også igen i år inviteret sekretariatet til at
deltage i forbindelse med generalforsamlingen. Formålet er en orientering rettet specifikt
mod lodsejere og en mulighed for en åben debat og spørgsmål. Derfor rummer

beretningen fra lodsejerforeningens bestyrelse heller ikke en gennemgang af konkrete
projekter.
Nationalparken omtales i mange sammenhænge - også pressen er flittig til at skrive.
Nationalparken og dens aktiviteter er godt stof - heldigvis. Derfor er der også mange, der
benytter sig af relationen til eller den geografiske beliggenhed til Nationalparken.
Sommetider giver det god mening, andre gange kommer det lidt ud af det blå. Vi vil fra
bestyrelsen gerne sige, at hvis I på nogen måde føler jer i tvivl om det I hører, eller føler
jer forbigået, så lad det ikke give anledning til frustration eller rygtedannelse. Det er ikke
alle tiltag, der lanceres med nationalparkens navn nævnt, hvor nationalparken også står
bag. Så derfor vil vi i de tilfælde, hvor I undres, kraftigt opfordre Jer til at kontakte enten
os i bestyrelsen eller nationalparksekretariatet for en afklaring.
Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungernes Land har stort set samme
medlemstal, som da foreningen blev stiftet i februar 2013 og over 80% af det privatejede
areal i nationalparken er medlem af foreningen. Det er glædeligt, men hvis nogle alligevel
synes, at der mangler en nabo eller har kendskab til en lodsejer, der ikke er repræsenteret
i foreningen, så vil det være herligt med en opfordring fra jer til at blive medlem. Der er
ingen tvivl om, at det er en stor styrke og giver et godt samarbejde, at vi er repræsenteret
med så mange medlemmer i foreningen.
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 Michael Jordan, Gevninge, Jesper Pilegaard,
Kattinge og Johan Scheel, Rye.
Alle tre var rede til at fortsætte i bestyrelsen og blev af forsamlingen
genvalgt med akklamation.
De øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg ved GF 2019) er:
Anne Stausholm, Herslev, Lars Vedsmand, Gl. Lejre og Jens Frellsen Kjems, Trællerup
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 til bl.a. møder i bestyrelsen, foreningens virke i
Nationalparkbestyrelsen og foreningens medlemmer og antal. Her kunne formand AS bl.a.
oplyse, at der siden foreningens stiftelse havde været 36 bestyrelsesmøder – flest
naturligvis i opstartsfasen og indtil Nationalparkens rammer og foreningens fremtidige

indflydelse lå fast (vedtægtsmæssigt skal formanden for selve Nationalparkens bestyrelse
være lodsejer, p.t. Lars Vedsmand). Foreningens forbindelse til medlemmerne forgår via
de til foreningen oplyste e-mailadresser. Foreningen har 136 medlemmer, der repræsenter
omkring 80% af Nationalparkens landareal.
Henning Nevers, som sidder i Nationalparkrådet, redegjorde for rådets virke også i
relation til lodsejerne.
Anne Marie Nymann havde et spørgsmål omkring skiltning på Bognæs. AS opfordrede i
den forbindelse atter lodsejerne til straks at henvende sig til lodsejerforeningens
bestyrelsen, hvis der opstod spørgsmål i forbindelse med Nationalparken, herunder
offentlighedens brug af og færden i nationalparken.
Da GF dagsordenens sidste punkt, pkt. 8, var udtømt erklærede dirigenten, MJ, den
ordinære generalforsamling 2018 for afsluttet og takkede forsamlingen for god ro og
orden.
Foreningens formand, AS, takkede derefter dirigenten for ledelsen af
GF 2018, forsamlingen for god lydhørhed og debat samt bestyrelsen
for godt samarbejde.
referent: jfk 23.03.2018
Efter selve GF 2018 havde lodsejerforeningens
bestyrelse inviteret nationalparkchef, Anders Bülow, til at tale:
Partnerskab og direkte indsatser indgik i hans meget inspirerende indlæg omkring
aktiviteterne i "Nationalpark Skjoldungernes Land". Blandt indsatser nævnte Anders
Bülow ny shelter i Boserup, spang ved Gershøj og i Gl. Lejre shelterplads med toilet.
Omkring 'Partnerskab' berørtes emner som formidlingspartner, servicepartner og
mulighed for ret til at bruge Nationalparkens logo. Omtale var der også af Nationalparkens
5 temaer for den vedtagne 6-årige plan:
'Natur og landskab', 'Friluftsliv', 'Kulturhistorie', 'Formidling, undervisning,
og 'Lokalsamfund, erhverv og turisme'.

forskning'

Nationalparkens projekt-konsulent Thomas Vestergaard-Nielsen, orienterede
efterfølgende bl.a. om udfordringerne i Nationalparken med græsningspleje af
Nationalparkens mange små græsarealer i vanskeligt terræn.
Der var fokus på afgræsning, som et vigtigt element til at bistå med at bremse uønsket
vækst. Der var her bl.a omtale af et projekt til at forbedre plejen ved Skibssætningen i Gl.
Lejre.
jfk / 23.03.2018

