
 
 

 

Referat fra stiftende generalforsamling Foreningen Bevar Naturen i 

Solrød 

d. 27/12-2020 kl. 15-16 på Messenger 

 

1. Valg af dirigent  

Dirigent Pernille Steenstrup Christensen 

2. Valg af referent 

Referent Birgit Gedionsen 

3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 

Baggrunden for, at vi nu stifter en egentlig forening er, at en 
forening bliver hørt i sager, der har med foreningens formål at 
gøre. En forening kan desuden anmelde klageret i sager, der 
vedrører foreningens formål 

4. Forslag til vedtægter 

Oplæsning af formålsparagraffen, konsensus om denne 

Ændring af §3 stk.1 – ”…optages enhver med tilknytning til Solrød 
Kommune” (efterfølgende i forbindelse med punkt 6 vedtaget en 
tilføjelse til §3 stk.1: Virksomhed, organisation, husstand eller 
enkeltperson….) 

Ændring til §5 stk 4 – der kan stemmes skriftligt 

Der er desuden i det fremsendte to tilføjelser fra udsendte udkast 

Vedtægter godkendt med tilføjelser og rettelser. 

5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 

Under dette punkt drøftede de fremmødte forskellige tiltag, der 
allerede er udført og den virkning, de forskellige tiltag har haft, 



 
f.eks. læserbreve, flyers, facebookgrupper, forslag til høringssvar 
m.fl. 

Beslutning om, at vi skal holde fokus på konkrete sager, der er 
aktuelle, herunder igangværende høringer, flere flyers, de sociale 
medier, læserbreve og kaffemøder med politikere og andre 
organisationer. 

Vi skal udbrede kendskabet til foreningen 

Vi skal skaffe medlemmer 

Vi skal have klare punchlines til, hvorfor skal man melde sig ind 

Vi skal holde øje med, hvad der rører sig 

Vi skal være aktive i forhold til sager vedr. formålsparagraffen 

Vi skal have planer på kort sigt/langt sigt 

Lige nu skal vi have fokus på biogassen 

Reklame på de sociale medier virker 

Vi skal pointere fokusområder 

Vi skal skrive læserbreve og gøre opmærksom på den side på de 
sociale medier, finde tre punkter, vi fokuserer særligt til – finde ud 
af, hvad vi vil bruge til oplysning 

Vi aftaler nyt møde om en måned og skal sikre fremdrift indtil da 

6. Forslag til budget og kontingent 

Vedtaget kontingent efter nogle drøftelser frem og tilbage : 

100 kr for enkeltpersoner, 150 kr. for husstand, 500 kr for 
virksomheder og organisationer 

7. Valg af foreningens bestyrelse 

Ina Lindemark, Pernille Stenstup Christiansen, Else Elisabeth 
Larsen, Lis Brandtberg, Birgit Gedionsen valgt som  
bestyrelsesmedlemmer og Iben Lindemark valgt som suppleant 



 
8. Valg af revisor  

Michael Hartmann Danielsen 

9. Eventuelt 

Intet under eventuelt 

 

 

 

 

 

 


