
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Naturfond 23. september 
2021  
 

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 
Direktør i DN Lars Midtiby 
Administrationschef i DN Luise Sanderhoff Østerlund 
Konsulent Kim Qvist i pkt 6 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Intet at bemærke. 
  
2. Meddelelser fra daglig leder Anders Kay Gormsen, samt 
3. Budgetopfølgning (blev behandlet under samme punkt) 
Anders Kay Gormsen fremlagde budgetopfølgningen, som udviser et estimat for året med et underskud på 
godt 3 mio. kr. Der er underskud i samtlige driftsgrene. 
  
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. 
  
4. Revision af fredningen for Skovsgaard 
Bestyrelsen blev orienteret om tidsplanen og processen for dispensationsansøgningen, som skal muliggøre, at 
flere mennesker kan komme ud og opleve naturen. 
  
5. Dialog med de frivillige på Skovsgaard 
Flemming Torp orienterede om de frivilliggrupper, der er knyttet til Skovsgaard. Bestyrelsen holdt møde med 
frivilliggrupperne i juni 2021, hvor der blev lovet et opfølgende møde, som skal afholdes samtidig med næste 
bestyrelsesmøde. Skovsgaard kunne godt bruge en ekstra frivilliggruppe, der beskæftiger sig med vedligehold. 
Det er vigtigt, at både bestyrelsen og ledelsen på Skovsgaard er med til at signalere, at der er behov for de 
frivillige. DN overtager kontakten til de frivillige efter 1. januar 2022. 
  
6. Status for sonderinger af ny organisering af driften på Skovsgaard  
Kim Qvist, konsulent, var inviteret med til mødet for at dele sine konklusioner vedrørende en analyse af den 
fremtidige drift af landbruget samt café/butik på Skovsgaard. 
  
Konklusionerne var: 

• Økonomien skal bringes i orden med det samme. 
• Der bør etableres en klar plan for fremtiden med mindst 5 års sigte. 
• Mindst 4 af de 5 forretningsområder skal generere overskud inden for en meget overskuelig 

fremtid (12 måneder). 
• Café/butik og jordbrug bør bringes i proces med henblik på udlejning/forpagtning til 

selvstændige erhvervsdrivende. Alternativt lukkes. 



 

 
Side 2 af 2 

• De administrative opgaver bør styrkes og effektiviseres, herunder sikring af relevante og 
opdaterede styringssystemer. Administrationen må samtidigt ikke være meget omkostningstung 
i forhold til den generelle omsætning. 

• Den samlede bygningsmasse bør være underlagt en klar 3-årig renoveringsplan inkluderende en 
finansieringsplan, således at alle bygninger kan anvendes i kommercielt øjemed og til en 
markedspris. 

  
Bestyrelsen drøftede konklusionerne. 
  
Der blev fra bestyrelsens side udtrykt frustration over, hvem der bestemmer, hvad der skal ske på Langeland. 
  
  
Bestyrelsen var enige om at lægge op til DN's hovedbestyrelse, at der oprettes et driftsselskab, således at 
driften af Danmarks Naturfond fra 1. januar 2022 kan varetages af DN. 
  
Det blev nævnt, at nogle af naturarealerne måske kan afhændes på sigt. 
  
Bestyrelsen besluttede, at landbrugsdrift i regi af fonden slutter pr. 31. december 2021. Ledelsen på 
Skovsgaard koordinerer med ledelsen i DN ift. afhændelse af personale og landbrugsmaskiner. Det vurderes, at 
4-5 medarbejdere skal afskediges.  
  
Der var enighed om, at der skal laves en god forretningsplan, så der kan komme mest muligt ud af synergierne 
mellem DN og Skovsgaard. 
  
I forhold til kommunikation om beslutningerne på dette bestyrelsesmøde aftalte bestyrelsen, at der henvises 
til Skovsgaards ledelse. 
  
7. Eventuelt 
Bestyrelsen deltager i møde med DN's hovedbestyrelse 1. oktober 2021. 
Bestyrelsen aftalte næste bestyrelsesmøde på Skovsgaard Gods den 5. november 2021, kl. 10. 

 


