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Miljøforeningen på Tuse Næs, ordinær generalforsamling den 6. april 2019 
 
Til stede: 21 medlemmer 
 
1: Valg af dirigent  
Finn Boetius. 
Generalforsamlingen er rettidig indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. 
 
2: Bestyrelsens beretning 
Peter opdaterer på verserende sager. Løserupvej 55 er stadig ikke offentliggjort, men der er en 
ansøgning fra januar 2019. Den afventer sandsynligvis en godkendelse af staldsystemet fra 
Miljøstyrelsen. 
 
Sokhøjvej – sagen ligger stadig i Miljø- og fødevareklagenævnet 
 
Klager over gener/lugtgener. Der har været tvivl om hvor man skal klage over lugt og andre gener. 
Der er en klageformular på kommunens hjemmeside. Men det er nemmere at skrive til 
vaekstogbaeredygtighed@holb.dk eller landbrug@holb.dk 
Der ligger en skabelon til at klage på bordene som beskriver, hvad en klage skal indeholde, bl.a. 
dato, tid på døgnet, navn og adresse. 
 
MFTN vil søge om aktindsigt en gang om året for at holde styr på, hvor mange klager der kommer 
ind.  
 
Kort over svineklager i alle kommuner i DK vises. MFTN har sendt spørgeskema ud til alle 
kommuner i DK, og svarene er ved at komme ind. Der er kommuner, som er interesseret i at få 
resultatet af vores undersøgelse.  
 
Biogas: MFTN er gået lidt ind i biogasdiskussionen, fordi vi mener, at biogas understøtter den store 
svineproduktion. I hvert fald når biogasanlægget er baseret på gylle. Det løser 
svineproducenternes affaldsproblem.  
 

 
 
Der er mange problemer mht. biogas – økonomisk går statsstøtten til udenlandske kapitalfonde.  
Men MFTN’s primære indsigelse er, at biogas understøtter svineproduktionen.  
 
Anne-Mette om Natura 2000 området Udby Vig. Området er under særlig beskyttelse, og DK er 
forpligtet til at varetage beskyttelsen. Der skal arbejdes på en gunstig bevaringstilstand, og det 
skal indgå i plejeplaner. Men arterne er truede selvom de er underlagt EU’s 
naturbeskyttelsesdirektiv. Det er dokumenteret ved Botanisk Forening. F.eks. er Salep Gøgeurt i 
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stærk tilbagegang sammen med andre orkideer. Orkideerne er meget kvælstofpåvirkelige, og 
derfor vil Aase Gøthgen fra Botanisk Forening fraråde en svineudvidelse tæt på Natura 2000 
området Udby Vig.  
 
Bl.a. derfor arbejder MFTN på at undgå denne udvidelse, som der allerede er en ansøgning på. 
MFTN har sat fokus på området for at informere om områdets særegenhed. Bl.a. havde vi klima og 
miljøudvalget på tur, hvor de så Udby Vig, spidsen af næsset med svinefarme, og et fredet 
paragraf 3 område – Store Lunge – som også ligger tæt på svineproduktion. Der var en god snak. 
Men det blev tydeligt at udvalget ikke beskæftiger sig med naturbeskyttelse. Husdyrloven og 
naturbeskyttelsesloven er i direkte modstrid med hinanden og udvalget/administrationen 
prioriterer husdyrloven højere end naturbeskyttelsen.  
 
I juli var der botaniktur med Aase Gøthgen, og den var velbesøgt og dejlig.  
 
I slutningen af 2018 fik vi info om, at der er afsat 500.000 til Natura 2000 områder i Holbæk 
kommune. Her vil vi gerne bidrage - evt. med Botanisk Forening – til at få lavet nogle nye 
undersøgelser af Udby Vig. Hvordan pengene bliver fordelt ved vi ikke endnu. 
 
Birgitte: Der har været mange aktiviteter igennem året, og vi har et godt samarbejde med 
Greenpeace og Noah. I sommers (30/8-2018) deltog MFTN sammen med Greenpeace og Noah i en 
demonstration ved World Food Summit i Kbh. Her fik vi lavet banner osv. Det regnede, men der 
kom ca. 300 mennesker.  
 
Klimamarch 8/9-2018 i Kbh. Der deltog 15.000 rundt i hele DK. Denne gang i sol.  
 
Landsmøde 28/10-2018 mod industrisvin – for et grønt landbrug. Indkaldt af Noah og MFTN blev 
medindkalder. Mødet blev afholdt på Makværket med flere forskellige oplægsholdere. Der deltog 
ca. 70 mennesker.  
 
Danmarks Naturfredningsforening afholdt klimauge i uge 11. Her arrangerede MFTN en 
klimavenlig vegetaraften – inden da skraldede vi maden fra butikkers containere. Der kom ca. 50 
mennesker til en overdådig vegetarmiddag i huset om aftenen.  
 
I stedet for at kæmpe imod noget hele tiden, så vil MFTN også gerne kæmpe FOR noget. Derfor 
har foreningen opstillet nogle visioner for Tuse Næs. Bl.a. en fremtidig grøn udvikling af 
landbrugsdriften på Tuse Næs. MFTN vil gerne sikre, at Holbæk kommune kan få økologiske lokale 
fødevare, derfor vil foreningen gerne have en fremtidig økologisk drift på Tuse Næs. Det vil også 
sikre vores grundvand og natur på Tuse Næs.  
 
Forslag om at der skal være flere udegående/fritgående dyr inkluderet i visionen blev fremsat fra 
salen.   
 
Desværre har vi mistet Lene fra bestyrelsen i slutningen af sidste år. Det er et kæmpe tab både 
personligt og for foreningen. 
 
Beretningen er godkendt.  
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3: Foreningens regnskab 
Asger, kasserer: Økonomien er god, og det forventes også, at den bliver god i det nuværende år.  
Der er 36, som har bidraget til foreningens finansielle virke - i alt 17.107 kr, og der er tillige solgt 
merchandise for 787 kr.  
 
Udgifter har været til banner, merchandise, annoncer, møder og gebyrer i banken. I runde tal: 
Indtægter: 18.000 kr. 
Udgifter: 12.000 kr. 
Balance: 6.000 kr. 
 
Dorthe Nielsen har revideret regnskab. Der er et ikke refunderet beløb på 1.800 for klage over 
Sokhøj-sagen. Det bliver ordnet.  
 
4: Foreningens budget 
Forventede indtægter: 20.000 (primære bidragsydere) 
Forventede udgifter: 14.500 (møder, merchandise, annoncer, aktiviteter) 
 
Kasseren opfordrer til, at der kommer flere bidragsydere.  
Forslag om at offentliggøre regnskabet digitalt inden generalforsamlingen til næste år.  
 
Regnskabet er godkendt.  
 
5: Indkomne forslag 
Der er kommet forslag til vedtægtsændringer.  

1) Ændring af, at der ikke er misforståelser om to typer medlemskab - ændring til, at vi 
”modtager med glæde bidrag”. 

2) Bestyrelsen kan ekskludere et medlem – ”det ekskluderede medlem kan bringe 
eksklusionen op på næste generalforsamling”.  

3) Et ord ryger ud 
4) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ”uanset antallet af fremmødte”. 
5) Kun bestyrelsen og ”revisor” kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.   
6) Ændringer træder i kraft ”straks”.  
7) … valget gælder i 2 år. Ikke i op til 2 år.  
8) Suppleanter kan deltage aktivt i ”bestyrelsesmøderne”.  
9) ”Formanden og kasseren tegner foreningen udadtil”. Forslag fra Finn: ”tegner hver for sig 

foreningen udadtil”.  
 
Alle punkter kan samlet godkendes af generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne er vedtaget.  
 
6: Valg til bestyrelsen 
To er på valg i år. Det er Peter og Birgitte som begge genopstiller. Og så mangler der et 
bestyrelsesmedlem, og vi kan også bruge flere suppleanter. Bente Jørgensen fra Tingerup har 
meldt sig til bestyrelsen. 
 
7: Valg af suppleanter 
Jytte og Jette er suppleanter og genopstiller begge to. Men vi kan sagtens bruge flere. Sanna Karin 
Møller melder sig. Marie Naun melder sig.  
 
8: Valg af revisor 
Dorthe Nielsen er genvalgt.  
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9: Eventuelt 
Birgitte: Bestyrelsesmøderne er åbne, og man er meget velkommen til at dukke op på et 
bestyrelsesmøde uden at være en del af bestyrelsen. 
 
MFTN har engageret os i Lokalforum, som er i gang med at arbejde med udviklingen af Tuse Næs. 
Vi opfordrer til at folk deltager aktivt i det arbejde. Karin fortæller om lokalforum og deres arbejde 
med udviklingsstrategien for Tuse Næs, og hvor vigtigt det er at deltage i dette arbejde.  
 
Asger: Skrivelse om lugtgene-klage, som ligger på bordet. Skriv til kommunen, så de ved hvis det 
lugter/generer og kan registrere klagerne. Det kan kun ske ved en skriftlig henvendelse.  
 
 
Generalforsamlingen er afsluttet på god vis.  


