
Dagsorden og referat fra årsmøde DN-Skanderborg d. 13 november 2018, kl. 19-21
Dagsorden Referat (Otto A. 22. 11. 2018)

1. Foredrag: ”Klosterkæret 
ved Mossø/Klostermølle – 
et nyt ferskvandsprojekt” af 
biologerne Stine Wraae og 
Simon Marsbøll fra Horsens
Kommune.

2. Spørgsmål og diskussion 
vedr. foredraget

Biologerne Stine og Simon præsenterede og fortalte 
uddybende om projektet. Spændende perspektiver i en 
klimaustabil periode – bl.a. i relation til Mossøs vandbalance – 
og derfor i høj grad relevant for Skanderborg Kommune.

Der udformes et nyhedsbrev om Klosterkærprojektet. Man kan 
komme på nyhedsbrev-listen ved at skrive til Stine - 
swba@horsens.dk - og anmode om det. 

3. Forplejning og kaffepause Afviklet i god ro og orden. Tak til dem der forsynede os og 
ryddede af bagefter.

4. Valg af dirigent Bestyrelsesmedlem Niels Ternøe foreslået. Protest fra medlem 
Aksel Bang, som i henhold til almindelig, god foreningsskik 
forlangte et medlem udenfor bestyrelsen som dirigent. Aksel 
foreslået og valgt!

5. Bestyrelsens beretning Formand Tina Fleischer aflagde beretning. Der henvises til DN-
Skanderborgs hjemsted, link: 
https://skanderborg.dn.dk/departments-media/21742/%C3%A5r
sberetning-2018-pr08112018.pdf 
I debatten efter beretningen oplyste Olaf Møller (næstformand),
at han d.d. har et indlæg i Midtjyllands Avis om DNs holdning til
kommunens ideer om ”modernisering” af turistmagneten 
Himmelbjerget.

6. Valg til bestyrelsen På valg i 2018:
• Søren Brandt
• Jan Hougaard
• Jacob Andersen
• Svend Nedergaard Pedersen
• Keld Mortensen

Alle stillede op til genvalg. Ingen andre ønskede opstilling. De 5
ovennævnte hermed genvalgt!
Valg af suppleanter:

• Poul Ganer
• Agnete Olesen
• Lars Søgaard-Jensen

Alle 3 valgt uden afstemning.
Det bemærkes, at bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år og 
suppleanter for 1 år. Det bemærkes desuden, at der trods en 
ledig plads i bestyrelsen, ikke er udpeget en suppleant til 
posten, idet alle de 3 suppleanter ønsker indtil videre at 
fastholde suppleantstatus.
Ifølge DNs vedtægter kan suppleanter (og ad-hoc-medlemmer) 
deltage i bestyrelsesmøderne. De har ikke stemmeret, men de 
får tilsendt alle interne papirer (fx mødeindkaldelser og 
referater).

7. Evt.: Næste 
bestyrelsesmøde
Næste dn-tur

Konstituerende bestyrelsesmøde (sidste i 2018)  mandag d. 
26/11 kl. 19.00 på Vestermølle, lystfiskernes lokale.
Næste dn-tur: Kyndelmissetur 2/2 kl 13-16, Mergelbanen, P4


