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                   Foreningen Livet i Skov og Natur, 25.4.2022 

Referat af Generalforsamling 

Mandag den 25.4.2022 kl. 19:00 i Trætophytterne 

1) Valg af dirigent 

Alice Steenstrup Holm blev valgt som dirigent og Søren Stisen blev valgt til at føre referat. 

2) Foreningens årsberetning 

Formanden aflagde nedenstående beretning om årets aktiviteter. 

Det synes at være længe siden vores land var lukket ned af corona. 

Man kunne ikke undgå at bemærke, at der var stort behov for at komme ud i naturen under 

nedlukningen. Heromkring var der i weekender parkerede biler på alle skovveje.  

Det var nærliggende at tænke, at vi fortsat skal ud i naturen – derfor lavede vi en forening, hvor vi 

som formål har friluftsliv og naturoplevelser i selskab med andre. 

Der er i disse år en øget interesse for naturens mangfoldighed – og fokus på at flere kommer ud i 

naturen. 

Det vil vi fortsat arbejde for! 

I første omgang skaffede vi vores medlemmer blandt familie og venner og håber så, at vi gennem 

vores arrangementer vil nå længere ud. Vi nåede op på 58 medlemmer. 

Første arrangement løb over to dage i slutningen af april 2021. Maria Hammer, som er et erfarent 

friluftsmenneske med hang til at overnatte i shelter eller telt – havde arrangeret en Vandretur for 

unge fra Roskilde til Hvalsø. Turen var på 40 km med overnatning i shelter. Vi havde hovedsagelig 

tilslutning fra egne børnebørn og deres venner, men den tur gjorde dem godt! De var trætte og 

havde fået vabler, men alle gennemførte. 

Næste arrangement fik overskriften: Vildt – fra natur til bord.  

Her var næstformanden John Holm ansvarlig for dagen og han redegjorde for arrangementet på 

generalforsamlingen. 

Det blev afholdt søndag 13.6 på pladsen her under trætophytterne. 

En erfaren jæger underviste en ny-jæger i partering af et rådyr. Derefter blev dyrekød tilberedt på 

gril. Mens kødet blev grillet, var der rundvisning i trætophytterne og beretning om hytternes 

tilblivelse. Efterfølgende var der en gåtur i skoven med Johan Scheel som fortæller. 

Derefter fællesspisning med et glas vin. 

Den 3. august tilbød vi en vandretur i Ejby Ådal med temaet: Naturens Forrådskammer 

Turleder var Biolog og botaniker Søren Grøntved Christiansen. Under kyndig vejledning fik vi seten 

del tidligere lægeplanter og mange nuværende arter, som i dag anvendes i madlavningen og til 

kryddersnaps. Området er meget naturskønt – så det blev en herlig aftentur i godt selskab. 
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Vi fik i sommerens løb en opfordring fra unge i København, som spurgte om vi kunne lave en 

introduktion til fiskeri. De havde under coronaen købt fiskestænger og forsøgte at fiske rundt 

omkring i Københavns området, men de fangede ikke noget! 

Det lykkedes os med stor velvilje fra Hornsherred Lystfiskerforening at få arrangeret en dag med 

både lidt teori og derefter praktisk fiskeri. 

Man må være forberedt på skuffelser i forenings arbejde. Da corona nedlukningen blev ophævet, JA, 

så var vores gruppe spredt for alle vinde og nogle af de tilmeldte skulle faktisk på studietur til Aarhus 

den pågældende weekend!!  

En svampetur var påtænkt, men den forsøges gennemført i efteråret 2022. 

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 

Kasserer John Holm fremlagde årsregnskabet for 2021. 

Årets indtægter var 8.300,00 kr. og årets udgifter 7.913,04 kr. 

Årets resultat blev således et overskud på 386,96 kr.  De 3 arrangementer som blev gennemført, gav 

alle et beskedent overskud. Den største enkeltudgift var 2.200,00 kr. for oprettelse af en bankkonto. 

Regnskabet var godkendt og underskrevet af revisor Bente Mandal. 

Regnskabet blev godkendt på generalforsamlingen. 

 

4) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent (forslag uforandret kontingent) 

Formanden forventer at regnskabet i 2022 vil blive nogenlunde som i 2021 og foreslog uændret 

kontingent. 

Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

5) Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen fremsatte forslag om, at Sune Ryssel indtræder i bestyrelsen. 

Dette blev godkendt. 

7) Valg af kasserer 

Bestyrelsen foreslog Sune Ryssel valgt som ny kasserer, da John Holm vil koncentrere sig om 

arbejdet som næstformand. 

Dette blev godkendt. 
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8) Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Bente Mandal som revisor. Bente har tidligere været regnskabschef 

og er medlem af foreningen. 

Dette blev godkendt. 

9) Forslag om ændring af foreningens vedtægter.  

Det drejer sig om §4, stk. 4 som på nuværende tidspunkt lyder således: 

”Sager som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 

senest 2 måneder før generalforsamlingen”.  

Bestyrelsen ønsker teksten ændret til: ”senest 2 uger før generalforsamlingen” 

Forslaget blev godkendt. 

 

10) Planlagte aktiviteter i 2022 

Bestyrelsen har foreløbig planlagt 2 arrangementer, som nu kan ses på hjemmesiden og man kan 

allerede tilmelde sig. 

1) Moderne skovdrift med udgangspunkt i Ledreborg Skov, den 20. maj, kl. 16.00 

2) Vildt fra Natur til Bord ved Trætophytterne, den 26. juni, kl. 16.00 

Derudover forventer bestyrelsen at der arrangeres en fisketur ”Fra Fjord til Bord”. Den er planlagt til 

den 29. maj, og der er tale om fiskeri efter hornfisk ved Munkholmbroen. Endeligt program er endnu 

ikke fastlagt. 

Der arbejdes desuden på at arrangere en tur med opsamling og anvendelse af tang og østers i 

fjordområdet. 

Deltagerne i generalforsamlingen forslog bestyrelsen at overveje følgende mulige aktiviteter: 

a) Svampetur 

b) Fugletur med en ornitolog 

c) Vandretur omkring højmosen: Kirkemosen i Ryegaard Skov 

d) En sheltertur for voksne begyndere 

 

11) Evt.  

Der blev fremsat forslag om, at medlemmer af foreningen får tilsendt en mail, så snart nye 

arrangementer er blevet endelig planlagt.  

Det blev vedtaget, at disse mails også sendes til medlemmer, som har deltaget i aktiviteter i 2021, 

selv om de endnu ikke har meldt sig ind i foreningen i år. 

Referent    Dirigent 

 
Søren Stisen                             Alice Steenstrup Holm 

       


