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Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond den 17. maj 2021 på Skovsgaard  

 

Tid og sted:  

17. maj 2021 kl. 10.00 – 15,00, mødet foregår på Skovsgaard  

Deltagere:  

Bestyrelsen: Maria Reumert Gjerding/MRG, Thorkild Kjeldsen/TK, Per Køster/PK, Catrine 

Grønberg Jensen/CGJ og Flemming Torp/FT (mødeleder) 

Sekretariatet: Kristian Graubæk/KG, Anders Kay Gormsen/AKG,  

(Per deltager online frem til kl. 12,45) 

 

 

BESTYRELSESMØDE 17.05.2021 
 
1. Godkendelse af dagsorden/ ved FT 

Kl. 10,00 – 10,05 

 

Forslag:  

Bestyrelsen godkender nedenstående dagsorden.  

 

Sagsfremstilling:  
Bestyrelsen skal godkende dagsordenen for mødet. 

 

Godkendt  

 

 

2. Godkendelse/underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 22. februar 
2021/ ved FT 

Kl. 10,05 – 10,10 
 

Forslag:  

Bestyrelsen godkender referatet fra mødet den 22. februar 2021. 

 

Sagsfremstilling:  
Forslag til referat fra mødet den 22. februar 2021. 

 

Bilag: 

Bilag 2.1: Referat af bestyrelsesmøde 22. februar 2021.  

 
Godkendt  
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3. Udpegning af manglende bestyrelsesmedlemmer 

Kl. 10,10 – 10,30 

 

Forslag: 

Bestyrelsen drøfter udpegning af manglende bestyrelsesmedlemmer for Danmarks Naturfond:  

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen drøfter med baggrund i Evald Vestergaard og Anders Rousings udtræden af 

bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde udpegning af 2 nye bestyrelsesmedlemmer jf. 

Naturfondens vedtægter. 

 

Maria undersøger mulighed for at en advokat med speciale i fondskonstruktion kan blive 

bestyrelsesmedlem.  

  

 
4. Etablering af partnerskab mellem Naturfonden og Danmarks 
Naturfredningsforening og driftsselskab i DN til at drifte Naturfondens 
ejendomme/ ved MRG  
Kl. 10,30 – 11,00 

 

Forslag: 

Bestyrelsen beslutter en hensigtserklæring om etablering af et partnerskab mellem Danmarks 

Naturfond og Danmarks Naturfredningsforening og driftsselskab i DN til at drifte Naturfondens 

ejendomme.  

 

Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen orienteres om den seneste udvikling og beslutter med baggrund af sine drøftelser på 
sit arbejdsmøde den 22.-23. marts 2021: 
 
Hensigtserklæring: 
Danmarks Naturfonds (DKNF) bestyrelse beslutter at igangsættelses drøftelser med Danmarks 
Naturfredningsforening (DN), med henblik på etablering af partnerskab mellem DKNF og DN og 
driftselskab i DN til at drifte DKNF´s ejendomme.  

 

Maria og Flemming udarbejder 10 linjer om hvorfor og sender rundt til bestyrelsen. Maria 

kontakter Knud Foldschack mhb undersøgelser vedr. konstruktion af 

driftsselskab/partnerskab.   
 
Bilag: 
Ingen bilag 

 

 

 
 
 
 
5. Godkendelse af årsregnskab for 2020/ ved AKG og MP 

Kl. 11,00 – 12,30 
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Forslag: 

Bestyrelsen godkender årsregnskab for 2020. 

 

Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen behandler og godkender Naturfondens årsregnskab for 2020. Naturfondens revisor: 
Morten Pedersen fra RevisionsFirmaet Edelbo, deltager i mødet 
  
Bilag: 

Bilag 5.1: Årsregnskab med bilag 

 

Bestyrelsen tiltræder regnskabet og revisionen, årsrapporten sendes til elektronisk 

underskrift ved bestyrelsen.  

Revisionen tilsendes referater fra de seneste bestyrelsesmøder.  

Udkast til årsberetningen gennemgås af fondens leder og sender til den samlede bestyrelse. 

Efter godkendelse videresendes denne til revisor. 

 

PAUSE 
Kl. 12.30 – 13.00 

 
6. Korrigeret budget 2021/ ved AKG 

Kl. 13,00 – 13,30 

 

Forslag: 

Bestyrelsen beslutter rammer og korrigeret budget for Naturfonden 2021. 

 

Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen forelægges og beslutter korrigeret budget for 2021 som følge af godkendt årsregnskab 
for 2020. 
  
Bilag: 

Bilag 5.1: Korrigeret budget for 2021  

 

Fokus på budget 2021, budgetteret og realiseret, for periode/årligt. Estimat for hvordan det 

vil gå på årlig basis. PLUS prosa. Kort beskrivelse af forskellige udfald/foran/bagud. 

Status i forhold til måltal for 

- Jordbrug:  

o alle afgrøder 

o husdyr 

o æg 

o støtteordninger 

o hovedudgiftsposter (reparationer). 

- Naturopleveler og turisme:  

o Entre 

o DN medlemskaber 

o Bookinger, fremadrettede belægningsplaner (evt. ugentlige afrapporteringer, 

virker tiltag. 

o Flemming Torp og Anders Kay Gormsen etablerer en gruppe med sparring i 

forhold til øget belægninger, besøg og tydeliggøre Skovsgaard på 

Danmarkskortet. 
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o omsætningstal 

o dækningsbidrag 

o Kapacitetsomkostninger 

- Natur:  

o løbende, budgettet og hvordan går det, støtte. 

o  Vildgræsningsprojektet separat. Særligt fokus.  

 
7. Generel orientering om driften/ ved AKG 

Kl. 13,30 – 13,50 

 

Forslag: 

Bestyrelsen orienteres om driften i Naturfonden. 

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen orienteres om driften i Naturfonden siden sidste bestyrelsesmøde/arbejdsmøde. 
 
Bilag: 

Ingen bilag 

 
Anders Orienterede om driften.  

 
8. Orientering om Naturarealer og Vildtgræsningsprojektet/ ved KG 

Kl. 13,50 – 14,10 
 

Forslag: 

Bestyrelsen orienteres om Naturarealer og Vildtgræsningsprojektet siden sidste 

bestyrelsesmøde/arbejdsmøde. 

 

Sagsfremstilling: 
Bestyrelsen orienteres om den seneste udvikling og kommunikation af Vildtgræsningsprojektet, 
herunder økonomi og samarbejdet med fondene.  
 
Bilag: 
Ingen bilag 
 
Kristian orienterede om Naturarealer og Vilgræsningsprojekt, 

 

 
9. Kommende møder og dagsordenspunkter/ ved FT og MRG  
Kl. 14,10 – 14,50 

 

Forslag: 

Bestyrelsen beslutter fremtidige datoer for bestyrelsesmøder. 

 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen beslutter datoer for de kommende bestyrelsesmøder. De kommende 

bestyrelsesmøder er tidligere planlagt til den: 

23. august 2021 

20. september 2021 
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1. november 2021 

  

Dagsorden punkter til kommende møder: 

1. Forslag til forretningsorden 

2. Ekstern kommunikation 

3. Kriterier for den årlige evaluering af bestyrelsens, de enkelte bestyrelsesmedlemmers 

bidrag og resultater til fondens arbejde, samt administration/direktion  

4. Stillingsbeskrivelse for Anders og Kristian 

 

 
10. Eventuelt 
Kl. 14,50 - 15,00 

-  


