
Referat 

Bestyrelsesmøde nr. 3 26. april 2022.  

Danmarks Naturfond. 

 

Mødet afholdes som hybridmøde, med tilstedeværelse hos Danmarks Naturfredningsforening, 

Masnedøgade 20, 2100 KBH Ø. samt online via Teams. 

Deltagere: 

Bestyrelsen: Maria Reumert Gjerding, Carine Grønborg Jensen, Flemming Torp, Per Kølster, Knud Folschak 

(punkt 1-3) Tonni Hansen. 

Revisor Morten Pedersen, Edelbo Revision (punkt 1-3) 

Sekretariatet: Direktør Lars Midtiby, Daglig Leder Anders Kay Gormsen, Arealforvalter Kristian Graubæk. 

1. Godkendelse af Dagsorden 

• Dagsorden Godkendt med tilføjelse af orientering om myndighedsbehandling som punkt 6. 

a. 

2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer. 

• Bestyrelsen bød Knud og Tonni velkommen. 

3. Gennemgang og godkendelse af Årsregnskab mm. Deltagelse af Morten Pedersen Edelbo Rvision.  

Bilag 3.1-3.7 

• Morten gennemgik årsregnskabet for Danmarks Naturfond og Skovsgaard Landkøkken. 

• Bestyrelsen godkender årsregnskabet med følgende bemærkninger: Da der har været en 

årrække med negative resultater, er bestyrelsen opmærksom på om, der opstår en 

Kapitaltabs problematik. Det er bestyrelsens opfattelse at der ikke er opstår en sådan 

problematik, men for at udvise rettidig omhu skal ledelsen udarbejde en halvårsopgørelse 

til mødet i august, herefter tager bestyrelsen stilling til om det er nødvendigt at foretage 

yderligere i forhold til Kapitaltab. 

4. Frasalg af arealer under 10 ha. 

• Fonden igangsætter en proces med at afhænde arealer under ti ha. 

5. Ansøgning om støtte til Urørt Skov 

• Hede Danmark ved Leif Lauridsen ansøger, på fondens vegne om at de sidste 

dele af Skovsgaards skove tinglyses som urørt. 
6. Orientering om driften 

• Anders og Kristian orienterede om driften. 

• Catrine orienterede om myndighedsbehandling. 

7. Arv Gryet. 

• Der afsættes 150.000kr fra indkomne midler arv efter Niels Johannes Hansen til 

gennemførsel af allerede vedtagne projekter i Gryet. At projekterne i gang 

sættes hurtigst muligt. 
8. Skovning i Døndalen 

• Bestyrelsen godkender skovning og ringning i Døndalen i. 
9. Aftale med Johnny Haugaard om drift af Café og Udstilling på Slottet. 



• Bestyrelsen beslutter at der indgås aftale med Johnny Haugaard om forpagtning 

i en toårsperiodde 2022 til 2023. Med Følgende bemærkninger. 

• Der udarbejdes en ramme for Johnny Haugaards arbejde, der sikrer at hverken 

fredning eller testamente overtrædes. Rammen drøftes med Skovsgaard 

Fonden. 

• Der skal være plads til eksisterende frivillige og de orienteres hurtigst muligt. 

Evt: 

Det undersøges om mødet 15. juni kan flyttes til en anden dato, så nye medlemmer af bestyrelsen har 

mulighed for at deltage. 


