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Valg af dirigent: 
Finn Boetius 

 
Bestyrelsens/formandens beretning: 
Corona satte foreningsarbejdet på pause. Indtil vi fandt ud af at afholde digitale møder og 
dernæst udendørs møder. Nu er vi i gear igen.  
Men hold afstand, brug sprit. Og få vacc + influenzavacc.  
 
GDPR har fyldt meget (generel data protection regulation). Svært at implementere, men 
Peter og Finn har sat sig ind i reglerne er nu tæt på at være implementeret i foreningen.  
 
Indsamlingen fra 2019 skulle også afsluttes på korrekt vis, dette har taget tid og kræfter. 
Nogle ting er blevet meget komplicerede for små foreninger. 
 
Løserupvej 55 inkl. Natura 2000 området. Foreningen vil gerne bevare, at det ser ud som det 
gør nu og ikke forringes. Det er hele foreningens formål. Formanden tager os på tur i Natura 
2000 området Udby Vig. Der har været mange orkideer i området i år.  
Flotte billeder af Udby Vig fra oven. Bunden ser mærkelig ud. Vandet er klart, der er ikke 
alger endnu, men mange små sorte pletter i bunden.  
Vi kommer under vandet. Ålegræsset er meget sparsomt i 2020 (for 5 år siden var vigen 
fyldt med ålegræs helt til op til vandoverfladen). Nu i 2021 er ålegræsset faktisk helt væk. 
Bunden er død & rådden. Holbæk kommune passer ikke ordentligt på Natura 2000 området.  
 
Kommunalvalget 26.11.21. Her afholder foreningen vælgermøde med fokus på klima og 
natur i kommunen. ”Veje til en grønnere Holbæk kommune” 19-21.30 på Elværket.  

 
Der har været en stor dialog med politikerne i kommunen og miljøforeningerne. Deres 
medarbejdere føler sig forfulgt og stressede – det er selvfølgelig ikke formålet med 
foreningens arbejde, men vi har haft en sober dialog med kommunen i de krav og 
forventninger man nu kan have til en kommunes og politikeres forpligtelser og arbejde.  

 
Derudover forsøger vi at påvirke debatten i bl.a. medier.  
 
Beretningen er godkendt. 
 
Foreningens regnskab: 
Indtægt: Der er indkommet bidrag, tilbagebetaling fra klagesag samt t-shirt salg: 13.853,25 
Udgift: Merchandise produktion, domæner, generalforsamling, rekvisit, gebyrer: 5.958 
Indestående 31.12.2020: 13.324,59 kr. 
 
Regnskabet er godkendt. 
 
Budget: 
2021: 
Indtægt: 
Bidrag 5000,- 
Merchandise salg: 500,- 
I alt: 5500,- 
 



Generalforsamling Miljøforeningen på Tuse Næs 26.09.2021 

 

 
Udgift:  
Møder 2000,- 
Domæner: 1100,- 
Aktiviteter: 2000,- 
Gebyrer: 400,- 
I alt: 5500,- 
 
Budgettet er godkendt.  
 
Indkomne forslag: 
Der er ikke indkommet forslag.  
Men følgende gode ideer er kommet på generalforsamlingen:  
 
- Mere åbenhed + reklame + info om åbne bestyrelsesmøder (evt. Tuse Næs bladet/By & 
Land kalender?) Mere synlighed ift. Bestyrelsesmøder. 
 
- At komme ind i vandværkets bestyrelse og få lavet boringer tæt på vigen som derfor skal 
beskyttes mod fx gødskning. 
 
- Man kan melde ud til medlemmer at der er underskud. Så må de selv tænke at der er brug 
for økonomi. Husk at minde folk om økonomi – find den rigtige formulering.  
 
Valg til bestyrelsen (Peter Jacobsen genopstiller, Birgitte Østergaard Hansen genopstiller) 
Begge er genvalgt.  
Runde, præsentation af bestyrelsen:  
Asger Lind Poulsen – Formand (bor i Kisserup) 
Peter Jakobsen – Bestyrelsesmedlem (Bor i Udby) 
Birgitte Østergaard Hansen – Kasserer (Bor ved Løserup strand) 
Bente Jørgensen – Bestyrelsesmedlem (Bor i Tingerup midt i svineindustri) 
Finn Boetius – Bestyrelsesmedlem (Bor i Tuse) 
Jytte Momsen – suppleant (bor i Kisserup) 
Karin Kyster-Trøjborg (Bor ved Kisserup strand) 
 
Valg af suppleant(er) (Jytte Momsen, Sanna Møller, Anne-Mette Steinbock og Karin 
Trøjborg-Kyster (opstiller), Jette Friis Tuca genopstiller ikke) 
Genvalg er modtaget og Karin er valgt.  
 
Valg af revisor (Dorthe Nielsen genopstiller): 
Accepteret.  
 
Eventuelt: 
Løs snak og kaffe  
 
Referent: Helene Meden Hansen 
Antal deltagere: 15 personer 
 


