
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond, mandag 

den 28. juni 2021 kl. 9.00-13.00 på Skovsgaard 

 

Deltagere: 

Formand Maria Reumert Gjerding  

Næstformand Flemming Torp 

Bestyrelsesmedlem Per Kølster 

Bestyrelsesmedlem Catrine Grønberg Jensen 

 

Daglig Leder Anders Kay Gormsen 

Souschef på Skovsgaard Kristian Graubæk 

Administrationschef i DN Luise Sanderhoff Østerlund 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Meddelelser fra daglig leder Anders Kay Gormsen  

• Arbejdspres i højsæsonen og hvordan arbejdsmiljøet håndteres 

• Dialog med de frivillige på Skovsgaard 

To medarbejdere har opsagt deres stilling på Skovsgaard på grund af 

højt arbejdspres. Bestyrelsen understregede, at forventningsafstemning 

ved ansættelse er meget vigtig. Det er vigtigt, at der bliver taget gode 

referencer. Ledelsen på Skovsgaard oplever, at det svært at skaffe 

egnet personale. 

 

Der afholdes månedligt personalemøder på Skovsgaard (sidste onsdag i 

måneden). Lars Midtiby, direktør i DN, deltog i seneste personalemøde, 

hvor økonomi og samarbejde blev drøftet. En del medarbejdere 

udtrykker ønske om tydeligere kommunikation fra Skovsgaards ledelse. 

 

Bestyrelsen drøftede samarbejdet mellem de frivillige og de ansatte på 

Skovsgaard. En af kilderne til uenigheder er i høj grad forskelligt fokus, 

hvor de ansatte er nødt til at fokusere på det kommercielle, mens de 

frivillige naturligt nok fokuserer mest på naturen. Der er opstået nogle 

uenigheder, som behandles under punkt 5. 

 

Bestyrelsen var enige om, at det skal præciseres over for de frivillige, at 

det er nødvendigt, at de kommunikerer direkte med ledelsen på 

Skovsgaard og ikke gennem bestyrelsen. Men bestyrelsen 

understregede også at det var vigtigt at ledelsen lyttede til og inddrog 

de frivilliges perspektiver og store viden om Skovsgaard i større sager 

og beslutninger. Bestyrelsen besluttede at de selv ville gå ind i dialogen 

med de frivillige om alle strategiske beslutninger fx vildgræsning og 

fredningsrevision, mens ledelsen på Skovsgaard varetager 

kommunikationen relateret til den daglige drift, hvor det skal tilstræbes 

at få det gode samarbejde tilbage på sporet. 
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Punkter til beslutning  

3. Revision af fredningen for Skovsgaard 

Bilag:  

• 3.0 Sagsfremstilling. Revision af fredningen 

• 3.1 Brev til fredningsnævnet om hegn 

• 3.2 Ansøgning om dispensation til opsætning af telte 

• 3.3 Ansøgning om udsætning af grise 

 

Der kan inden for den nuværende fredning opstilles otte telte i forbindelse med særlige 

arrangementer. 

 

Birgitte Bang Ingrisch, DN’s fredningsleder, har fulgt op på mødet med fredningsnævnet og 

udarbejdet tre breve med yderligere oplysninger til Svendborg og Langeland Kommune vedr. 

hegn, telte og udsætning af grise. Birgitte Bang Ingrisch er udset til at have kontakten til 

Fredningsnævn mv., men bestyrelsen ønsker også at blive involveret, da det er bestyrelsens 

ansvar, at der er et godt forhold til DN Langeland og Samrådet på Fyn. 

 

Revidering af fredningen opstartes i september 2021, da det først er der, ledelsen på Skovsgaard 

får tid til dette. Det er vigtigt, at både fredningsrevisionen og vildtgræsningen drøftes med de 

frivillige. 

 

Endvidere er det vigtigt, at Skovsgaardfonden også inddrages i dispensationsansøgningen og 

fredningsrevisionen. 

 

Bestyrelsen besluttede at gå videre med dispensationsansøgningen og senere på året selve 

fredningsrevisionen. 

 

4. Budgetopfølgning 

Bilag: 

• 4.0 Sagsfremstilling revideret budget 

• 4.1 Gennemgang af budgettet 

• 4.2 Kontoplaner for alle afdelinger 

 

Budgettet er blevet grundigt gennemgået og der er foretaget risikoanalyser af hver enkelt 

driftsgren. På den baggrund blev der fremlagt et revideret budget for bestyrelsen. Bestyrelsen 

fandt materialet tilfredsstillende og budgetmaterialet blev rost. 

 

Bestyrelsen drøftede den fremlagte risikoanalyse.  

 

I forhold til indtjeningsmålet for udlejningen, er det meget afgørende, at 

dispensationsansøgningen går igennem. Bestyrelsen betonede behovet for beredskab, hvis 

dispensationsansøgningen ikke går igennem, men glædede sig over at der som antaget i 

forretningsplanen er interesse for at komme til Skovsgaard og opleve naturen. Det er dog 

samtidig vigtigt, at DN griber bolden ift. at skabe yderligere tryk på kommunikation om 

oplevelsesmulighederne på Skovsgaard. For at øge indtjeningen i forhold til udlejningen tænkes i 

oplevelser i august, september og oktober, så sæsonen forlænges. Alternativer som hængekøjer 
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og shelters undersøges. Udlejningshusene vil blive forsøgt udlejet hen over vinteren. Det bør 

også undersøges om der kan indledes et samarbejde med nabo om naboarealer.  

 

Bestyrelsen betonede behovet for en differentieret afsætningsstrategi for landbrugsvarerne inden 

for et år eller to, men glædede sig over at der med det reducerede landbrugsareal er bedre 

mulighed for rentabilitet i landbrugsproduktionen, fordi der fokuseres mere og der satses på de 

marker hvor der er højest udbytte. 

 

Der blev spurgt til, hvor bygningsvedigeholdelsen er budgetteret. Der ligger lidt under landbrug, 

men der er ikke afsat tilstrækkelige midler. 

Bygningsmassen skal også indgå i de løbende regnskaber eller som en del af risikoprofilerne. 

 

Der er behov for, at der kommer endnu bedre styr på fondens økonomisystem. Maria Reumert 

Gjerding nævnte, at DN trækkes tættere på i styringen af økonomien. Den nuværende 

bogholderydelse fra en privat bogholder blev drøftet. 

 

Bestyrelsen blev orienteret om de to arvesager der er på vej, hvoraf der i den ene indgår salg af 

lejlighed der netop er afhændet til højere pris end forventet.  

 

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget med de kendte risici, jævnfør bilag 4.1. Bestyrelsen 

er bevidst om, at der er en væsentlige risici forbundet med budgettet for 2021. 

Bilag 4.1 vil danne baggrund for løbende opfølgninger. Bestyrelsen besluttede at den ønsker 

månedlig budgetopfølgning, herunder eksplicit opfølgning ift de kendte risici og hvordan risici 

minimeres. 

 

5. Dialog med de frivillige på Skovsgaard 

Bilag:  

• 5.0 Sagsfremstilling dialog med de frivillige 

• 5.1 Brev fra de frivillige 

Samtalen med de frivillige på Skovsgaard gik godt. Der blev lyttet på begge sider, og de frivillige 

fik mulighed for at nævne deres frustrationer. De frivillige spillede ind med gode aktiviteter til at 

få flere besøgende til Skovsgaard og til at få engageret lokalsamfundet. Bestyrelsen ønsker endnu 

et møde med de frivillige efter sommerferien og spiller ud med dato og temaer der bør drøftes. 

 

6. Naturgruppen og indstilling vedr Højris Mølle 

Bilag:  

• 6.0 Sagsfremstilling Naturgruppen og indstilling vedr. Højris 

• 6.1 Thorkilds indstilling vedr. Højris 

• 6.2 Noter fra mødet med naboerne 

• 6.3 Kort over området 

Bestyrelsen finder ikke, at Thorkild Kjeldsen kan fortsætte som formand for Naturgruppen når 

han ikke er med i bestyrelsen. Bestyrelsen ønsker imidlertid at han optræder som kontaktperson 

for Naturgruppen og de frivillige frem til 31. december 2021. Beslutninger omkring økonomi mv. 

ligger hos ledelsen eller bestyrelsen. 

 

Punkter til orientering og drøftelse 

7. Bygningsgennemgang Skovsgaard 
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Bilag:  

• 7.0 Sagsfremstilling Bygningsgennemgang Skovsgaard 

• 7.2 Rapporten bygningsgennemgang Skovsgaard 

DN kigger på bygningsgennemgangen og kommer med en indstilling til, hvad der skal 

gennemføres først. 

 

DN’s hovedbestyrelse har set bygningsgennemgangen. Danmarks Naturfonds bestyrelse inviteres 

med på DN Hovedbestyrelsesmøde den 27. august 2021. 

 

En del af egenkapitalen kan komme i spil i forhold til optimering af bygningsmassen. 

 

8. Status for sonderinger af ny organisering af driften på Skovsgaard 

Bilag:  

Ingen bilag 

 

Maria Reumert Gjerding, Lars Midtiby og Luise Sanderhoff Østerlund har holdt møde med Knud 

Foldschack, advokat, om, hvordan driften på Skovsgaard kan organiseres fremover. Der er flere 

muligheder. Kim Qvist inddrages i sparring om forretningsplan for landbrug og café. 

 

9. Evt 

Per Kølster træder ind i bestyrelsen for Skovsgaard Landkøkken. 

 


