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Hellebæk Kohaves Venner   
 

Referat generalforsamling 

                           
Søndag den 15. marts, 2015 kl. 14.00 på Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87 
 
Generalforsamlingen blev indledet med foredraget: ’Jeg grinede med hele kroppen’ – 
naturoplevelser og friluftsliv med krigstraumatiserede flygtningefamilier gennem fire år. Foredrag 
blev givet af Thor Hjarsen, biolog og naturvejleder. Ansat i Red Barnet indtil 1.november 2014 som 
leder af programmet Natur & Fællesskab, der siden 2006 i samarbejde med frivillige lavede 
naturaktiviteter med socialt udsatte børn og familier i hele landet. I dag er Thor ansat i WWF 
Verdensnaturfonden. Der var bred opbakning om, at Kohavens Venner kan bidrage positivt i 
tilsvarende tiltag i Helsingørområdet. 
 
 
28 medlemmer var mødt op. 
 
Generalforsamlingen blev indledt med, at formanden Steen Søgaard bød velkommen.  
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent  
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning  
3. Godkendelse af beretningen 
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab ved kassereren 
5. Godkendelse af regnskab og udkast til budget 
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Indkomne forslag  
8. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er  

a. 3 bestyrelsesmedlemmer: 
Esther Møller  
Børge Olsen 

   Steen Søgaard  
Esther Møller og Steen Søgaard genopstiller. Derudover er der nyvalg af 3 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår nuværende suppleant Niels Erik Pedersen 
til den ene af pladserne. De to andre pladser er vakante  

b. 2 suppleanter: 
Bestyrelsen foreslår Willy Poulsen. Derudover er der 1 vakant plads 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er 
a. Revisor. Henning J. Frederiksen genopstiller     

  b. Revisorsuppleant. Carsten Birket Andersen genopstiller  
10. Eventuelt 
  

 
 
 

Ad 1. Valg af dirigent og referent  

 Carsten Birket Andersen valgt med akklamation.  
 Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. 
 bestemmelserne i vedtægterne. 
 Skulle der blive brug for en afstemning, kan det blive nødvendigt at afklare de 
 fremmødtes medlemskab. Som referent blev Willy Poulsen valgt. 
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Ad 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning  

Der har været svingende tilslutning til de udbudte ture efter en nedgang i nogle år. Vi 
er ikke helt tilbage på det niveau som tidligere. Der er i øjeblikket 200 medlemmer 
mod tidligere 240 i 2013. 

 
 De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer blev præsenteret. Børge Olsen havde 
 afbud. 
 
 Afholdt 10 ture med mellem 0 og 40 deltagere. Turene er typisk beskrevet i 
 dagspressen. 
 
 På de 2 traneture sås på den første kun en fjern flok, medens på den anden var der 
 flere hundrede traner. 
 

Den offentlige transport til området er blevet endnu mere ringe, og der bør arbejdes 
på at forbedre dette. 

 
 Der sigtes mod, at forligsparterne beslutter sig om nationalparken Kongernes 
 Nordsjælland inden sommer. 
 

Barfods Krat er blevet ryddet finansieret af jagttegnsmidler. Det lykkedes trods meget 
snævre tidsrammer, bl.a. fordi kommunen var meget imødekommende. 
Naturstyrelsen overvejer, om der er brug for at udvide vådområdet. Der er konstateret 
hvinænder i vandet. Fandens mose har også været i spil. Naturstyrelsen er positivt 
indstillet vedr. en rydning af området, men fattes penge. Der arbejdes videre. Det er 
en af Sjællands fineste højmoser, hvor der trives sjældne arter. 

 
 En særlig tak til: 
 Kurt og Lisa Larsen, forpagtere af del af græsningsområdet 
 Jens Clemmensen, trykker vores nyhedsbreve  
 Trine Jarløv, svampeturen 
 Margrethe Tjalve, blomsternes dag 
 Henrik Schurmann, redigerer nyhedsbrev og hjemmeside 
 Allan Høgsbro, bidrager bl.a. med artikler 
 Axel Mortensen får lån/udstilling af fotos til blad og udstilling.  

Ad 3. Godkendelse af beretningen 

 Ole Bjerregård foreslog transport i privatbiler til f.eks. Traneture kan være mere 
 fleksibelt end busser. Oplyste i øvrigt, at DOF er afventende i forhold til naturparken 
 grundet en uhensigtsmæssig sammensætning af bestyrelsen i parken. Bemærkede i 
 øvrigt, at dagsorden for dette møde samt vedtægterne ikke kunne findes på 
 hjemmesiden. 
 
 Inger Marie Larsen – det er lidt svært at finde ud af, hvordan man bliver medlem – 
 hjemmesiden kunne på dette punkt være bedre. 
 
 Beretningen blev godkendt. 
 

Ad 4. Fremlæggelse af foreningens regnskab ved kassereren 

 Regnskabet er vedlagt referatet. 
 Regnskabet blev fremlagt af Niels Erik Pedersen. 
 

Ad 5. Godkendelse af regnskab og udkast til budget 

Alle midler forventes at blive placeret på en bankkonto i Spar Nord, idet vi skifter 
bankforbindelse. 

 Regnskabet blev godkendt. 
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 Niels Erik Pedersen fremlagde udkast til budgettet for 2015. 
 Det blev understreget, at nyhedsbrevet primært udsendes via e-mail. Nyhedsbrevet 
 udsendes med post til de medlemmer, der ikke har mailadresser. 
 

Ad 6. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 65 kr./år. Dette kontingent dækker de 
forventede udgifter, og foreningen råder over en fornuftig egenkapital. Det uændrede 
kontingent på 65 kr./år blev vedtaget. 

 

Ad 7. Indkomne forslag  

 Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 

Ad 8. Valg af bestyrelse og suppleanter  

 
 På valg er  
 a. 3 bestyrelsesmedlemmer: 
 Esther Møller  
 Børge Olsen 
 Steen Søgaard  
 Esther Møller og Steen Søgaard genopstiller. Derudover var der nyvalg af 3 
 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår nuværende suppleant Niels Erik 
 Pedersen til den ene af pladserne. Desuden foreslår bestyrelsen Allan Høxboe. 

De foreslåede kandidater blev valgt af generalforsamlingen. Der er derudover en 
vakant bestyrelsespost. 

 b. 2 suppleanter: 
Bestyrelsen foreslog Willy Poulsen, som blev valgt for 1 år. Derudover blev Klavs 
Nielsen valgt som suppleant for 2 år. 

 

Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

 På valg er 
 a.Revisor. Henning J. Frederiksen, genvalgt    
 b.Revisorsuppleant.Carsten Birket Andersen, genvalgt 
 

Ad 10. Eventuelt 

    Esther Møller tilbød at gå i gang med at skabe aktiviteter for børn. 
    Ole Bjerregård forespurgte:  

 Ørnefoderpladsen ved Pernillesøen besøges mest af krager og musvåger – 
ingen har set den unge havørn, der var i Bøgeholm Sø, benytte 
foderpladsen endnu. 

 Der er placeret en minkfælle/eller giftkasse i åen, der afvander Bøgeholm 
Sø. Det er muligt, at det er en del af det minkfangerprojekt, der drives af 
nogle ornitologer. 

   
 Et medlem har observeret et kadaver af en okse i et vandløb. Forpagteren kontaktes. 
 Carsten Birket og Peter Rodemann deltager gerne som guide i en privat arrangeret 
 tur til Pulken.  
 
 Kirsten Holst agiterede ivrigt for, at foreningen gør en særlig indsats for at arrangere 
 traneture, da de er meget populære. Det er muligt, at placeringen midt i påsken kan 
 være årsagen til den lave tilmelding i år. 
  
 

 


