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Generalforsamling d. 30/5-21 i Bevar Naturen i Solrød 

      

 

1. Pernille valgt til referent  

 

2. Lis valgt til dirigent 

 

 

3. Beretning v formand Ina Lindemark.  

a. Foreningen er relativt nystiftet et produkt at den teknologiske udvikling. Bestyrelsen mødtes 

på facebook udfra et samlet ønske om at bevare naturen og passe på værdierne i Solrød. 

Foreningen eksisterede 4 dage i 2020.  

b. Et engagement er afholdt og det var en affaldsindsamling 

c. 125 betalende medlemmer, 750 pers i FB.  

d. BNIS er hørings og klageberettiget. Og orienteres når der sker noget i kommunen. 2 

medlemmer i bestyrelsen er udannet naturambassadører.  

e. Solrød ligger 84 uf af 98 kommuner på naturindekset. Det er et udtryk for at Naturen ikke har 

høj prioritering i kommunen. BNIS ønsker at få naturen på dagsordenen. Skov udgør 4 % i 

Solrød og nationalt mål er 20 % - Solrød er bagefter. Mange områder eks byparker kan have 

en naturværdi udover urørt natur generelt.  

f. Havmiljøet omkring Solrød er påvirket negativt Lynetteholm projektet kan påvirke det 

yderligere BNIS er opmærksom på det. I den forbindelse henvises også til Køge bugt stenrev. 

BNIS har generelt hjulpet Solrøds Borgere ifht udtrykke sine holdninger i div høringer. Skov 

er et fokusområde. Der er søgt fonde ifbm projekt i Jersie mose desværre med afslag. Der er 

planer om temadag, foto konkurrence, juniorklub og fritid i Solrød 

g. Beretningen blev godkendt 

 

4. Budget. Else er kasser og forslag til budget blev gennemgået. Posten omkring biologen blev 

gennemgået og det har været en god støtte set i lyset af af Solrød kommune ikke undersøgte kultureng  

a. Der er afsat til 3 aktiviteter a 1500 kr. Hjemmesiden er blevet god og den bliver fremadrettet 

ikke så dyr. 

b. Sponsor er fra firmaer og får reklame, donation er uden modydelse.  

c. Det forventes at budgettet når i nul. 

d. Budgettet blev godkendt 

 

5. Fastsættelse af kontingent. Kontingent blev drøftet og det blev besluttet at 100 kr for voksne og 25 kr 

for børn.  

 

6. Valg til bestyrelse og revisor. Iben Lindemark er suppleant og vil gerne give sin plads videre. Der er 

plads til 2 suppleanter: Per Schmidt Jensen og Kræn Villads Larsen vælges. Revisor Michael 

Hartmann Danielsen er revisor. Han stiller op og er genvalgt  
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7. Forslag til beslutning. Der er foreslået vedtægtsændring §3 (kun individuelle medlemskaber), §5 

(myndige medlemmer er stemmeberettiget) og §9 ( evt overskud går til anden forening i Solrød ved 

opløsning). Vedtægtsændringer blev godkendt. 

   

8. Eventuelt 

 

a. Else fortalte om muligheder for junior ambassadører i juniorklubben og skolehaver i 

København som kunne være en mulighed i juniorklubben. Det arbejdes der videre med i 

foreningen. Der er ikke kommet yderligere forslag under evt. Der blev spurgt til 

naturambassadører – ”hvad er det” - Lis fortalte at en natur ambassadør har indsigt i insektlivet 

hvilke arter der er hjemhørende og hvilke planter de forskellige insekter har brug for at yngle 

og nære sig ved og hvorledes de er presset i den danske natur. Det blev drøftet og i samme 

omfang blev det drøftet at ”Solrød summer” har plantet 6 ha blomsterfrø. 

 

 

____________________________________________________ 

Dato Dirigent Lis Brandtberg 

 

____________________________________________________ 

Dato Referent Pernille Stenstrup Christiansen 

 

____________________________________________________ 

Dato Formand Ina Lindemark 

 

 

   

 

   

 

 

  

 

 


