
 

 

Side 1 

Danmarks 

Naturfond 

 
Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond den 22. februar 2021 

 

Tid og sted:  

22. februar 2021 kl. 09.00 – 13,00, mødet foregår online  

Deltagere:  

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

Rousing/AR, Evald Vestergaard/EV, Catrine Grønberg Jensen/CGJ og Flemming Torp/FT 

(mødeleder) 

Sekretariatet: Kristian Graubæk/KG, Anders Kay Gormsen/AKG,  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

a) Bestyrelsen godkendte dagsorden 

 

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11. januar 2021 
a) Referatet fra 11-01-2021 blev godkendt. 

b) Besluttet at bestyrelsesreferaterne fra den 01.10.2020 – 02-11-2020 – 11-01-2021 underskrives 

ved førstkommende fysiske bestyrelsesmøde. 

 

 

3. Strategi og forretningsplan for hele Danmarks Naturfond 
a) Bestyrelsen modtog forud for mødet notat fra Anders, Thorkild og Evald. 

Overordnet beskriver notatet en bekymring og ”frustration” over mangler i forhold til Strategi 

og forretningsplan. 
b) Bestyrelsen drøftede notatet sammen med en fortsat drøftelse fra sidste bestyrelsesmøde.  

Korrigeret budget blev behandlet under pkt 4 
Bestyrelsen besluttede at: 

- Catrine overtager det redaktionelle arbejde med Forretningsplanen.  

- Kloakering. Bestyrelsen ønsker at driften af kloakken bliver sikker. Bestyrelsen besluttede at 

der arbejdes videre med tilslutning til offentlig kloak og der tages kontakt til Langelands 

forsyning. I kontakten til Langelands forsyning skal ledelsen dog undersøge muligheden for at 

Langelands Forsyning kan indgå i etablering samt driftsansvar mm i.f.m. etablering af et 

nedsivningsanlæg. 

  

 
4. Korrigeret budget 2021 

a) Bestyrelsen besluttede det korrigerede budget for 2021 med følgende bemærkninger: 
- Strukturen for budgettet er ved at være på plads.  
- Bestyrelsen ønsker følgende lagt ind i dokumentet for at fremskaffe det fornødne overblik: 

• Tal for året før. 

• Der ønskes: forudsætninger og risikobeskrivelse indarbejdet i bemærkningerne. 

• For 2022 ønskes en standardopsætning af indtægts og udgifts konto benyttet. 
  
- Bestyrelsen udtrykte bekymring omkring validiteten af budgettet. 
 



 

 

Side 2 

Danmarks 

Naturfond 

 
5. Nedsættelse af arbejdsgrupper 

a) Der var til bestyrelsesmødet fremlagt forslag samt kommissorier til nedsættelse af tre 

arbejdsgrupper: 
1) Forslag til Naturgruppe  
2) Forslag til følgegruppe ifm vildgræsningsprojektet og 15. juni fonden 
3) Forslag til styregruppe ifm vildgræsningsprojektet og 15. juni fonden 

 

Bestyrelsen besluttede at nedsætte de tre arbejdsgrupper med følgende bemærkninger: 
- Grundet forskellige holdninger i forhold til organiseringen af Naturgruppen, genbesøger 
Naturgruppen kommissoriet igen.   
- Følgegruppen (2) suppleres med ressource fra Økologisk landsforening. 

 

 
Henvendelse fra DN Langeland 
a) Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra DN Langeland og DN Svendborg. 

Bestyrelsen drøftede henvendelserne og besluttede at: 

  - Fonden genstarter arbejdet med ændring af fredningen.  

  - Der afholdes et fælles møde mellem bestyrelsen og DN Langeland og DN Svendborg 

b) Under drøftelserne blev det besluttet at der skal udarbejdes klare samarbejdsaftaler med de 

lokale DN-afdelinger 

 

 
6. Generel orientering om driften 
a) Anders gav bestyrelsen en orientering om driften i Naturfonden siden sidste bestyrelsesmøde. 

Herunder samarbejdet med Skovsgaard fonden om udarbejdelse af bygningsrapport. 

 
7. Orientering om Naturarealer og Vildtgræsningsprojektet 
a) Kristian gav bestyrelsen en kort orientering om den seneste udvikling og kommunikation af 

Vildtgræsningsprojektet, herunder økonomi og samarbejdet med fondene 
 

 

8. Kommende møder og dagsordenspunkter 

a) Næste bestyrelsesmøde er planlagt til den 17. maj. Grundet onlinebestyrelsesmødernes 

forkortede dagsordner besluttede bestyrelsen at: 

- der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde i marts med bl.a. godkendelse af 2020 

regnskab 

 

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 

 

9. Eventuelt 
a) Under punktet meddelte Anders Rousing og Evald Vestergaard at de udtræder af bestyrelsen. 


