
 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I 
NATURFORENINGEN SAMT FESTLIGHOLDELSE AF 
FORENINGENS 50 ÅRS JUBILÆUM 17. JULI 2022. 
 

1: Valg af dirigent 
Johan Løvengreen blev foreslået og valgt med akklamation. Johan konstaterede at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og lovlig. 
 

2: Den traditionelle afsyngelse af ”Oden til Ordrup Næs” med musikledsagelse – det meste af 
tiden. 
 

3: Beretning fra bestyrelsen (beretningen vedhæftet). 
Formand Peter Blanner fremlagde bestyrelsens beretning. 
 
Spørgsmål:  
Vedr. løse hunde på Næbbet: Fik man fat i ejeren til hunden der skambed lammene?  
Formanden: Nej, desværre ikke. 
 
Vedr. RNB: Fortsættes arbejdet omkring Ren Nekseløbugt?   
Formanden: Ja, der holdes fortsat øje både med planerne om evt. nyt rensningsanlæg, samt med 
badevandskvaliteten. 
 
Vedr. parkering på Næsvej:  
Der er problemer med biler der holder helt ude ved Næbbet. Skraldevogne kan ikke komme rundt.  
Formanden svarede, at det er grundejerforeningens område, og supplerede med oplysning oms, at 
skiltet med 2 km til Næsset er misvisende, der skulle hellere stå, at der er parkering på 
Aspargesmarken og Lang Agre.  
Birger, formand for grundejerforeningen: “Grundejerforeningen arbejder med det, men det er ikke 
altid let, der er mange interesser.” 
Kim, Lang Agre, orienterede om, at han fik sat et skilt op med “vendeplads” efter lang kamp med 
kommunen. 
Tidligere satte nogle af Næsvejs beboere klistermærker på bilruderne (og piftede hjul i gamle 
dage). Ingen af aktiviteterne virker særligt tillokkende i dag. 
 
Vedr. projektet “Pionererne på Næsset”?   
Viggo Hauerberg har kontakt til Ole Hauerbach og der arbejdes fortsat med projektet. 
 
Vedr. nye medlemmer: Hvad gøres der for at få nye og yngre medlemmer til foreningen?  
Der gøres reklame for foreningen i et større område, længere ned i Kårup skov. 
Ikke-medlemmer på bl.a. Næsvej har fået foreningens nye folder uddelt.  
Det blev foreslået at give medlemskab i julegave. 
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt med akklamation. 
 

4: Indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslog en række mindre justeringer af vedtægterne, som var blevet udsendt med 
dagsordenen. 
Ved generalforsamlingen 2021 blev der vedtaget en række væsentlige ændringer, og bestyrelsen 
havde konstateret, at der fortsat tilbagestod nogle sproglige uklarheder, som burde ændres. 
Bestyrelsen gennemgik herefter forslagene til enkelte tekstlige opstramninger i vedtægterne.   
 
Forslagene blev enstemmigt vedtaget. De nyreviderede vedtægter vedlægges. 
 
Der var ingen yderligere forslag. 
 



 

 

5: Aflæggelse af regnskab og forslag til kontingent 2022-23 
Foreningens tidligere kasserer Randi Pelck varetog kassererhvervet fra1999 til 2021.  
Som tak for dette lange og fine arbejde udnævntes Randi til æresmedlem. 
 
Foreningens kasserer Stig Nordbøge Pedersen fremlagde regnskabet som blev godkendt. 
Kassereren fremlagde også bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år, kr. 200,- som 
blev meldt ud i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Forslaget blev vedtaget. 
 

6: Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor. 
De fem bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. 
Pia Vinther Christensen, Lang Agre 24, blev valgt til suppleant sammen med Birger Nielsen. 
Carsten Corinth blev genvalgt som revisor. 
 
 

7: Evt. 
Foreningens formand Peter Blanner takkede Viggo Hauerberg for hans mangeårige og utrættelige 
arbejde for foreningen. Først som bestyrelsesmedlem fra 1997 og derefter som formand fra 2001-
2021. Viggo Hauerberg blev udnævnt som æresmedlem. 
 
Der er lavet en ny folder om foreningens formål og arbejde. Der blev opfordret til at dele den ud til 
familie, venner og naboer. Folderen kan altid rekvireres hos bestyrelsen. 
Kirsten Engel foreslog, at folderen deles personligt ud, da en del postkasser tilsyneladende ikke 
tømmes/indholdet smides ud. Forruderne på bilerne er gode at sætte meddelelser på. 

- Hvor stort et område dækker Naturforeningen?  
Peter Blanner: “Principielt går grænsen ved Kruså.” 
 
Sluttelig takkede formanden dirigenten for god og sikker styring af generalforsamlingen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Efter generalforsamlingen blev der skålet for foreningen i champagne og afsunget en ny 
hyldestsang til Næsset, med tekst af formanden. Sangen vedhæftes til orientering. 
Tidligere formand Viggo Hauerberg holdt herefter jubilæumstalen. Talen vil indgå i en kort 
beretning om Foreningens historie, som Viggo Hauerberg har indvilget i at skrive i løbet af efteråret 
og vinteren. 
En dejlig jubilæumsfrokost fra Det Vilde Køkken blev sluttelig indtaget i det skønne sommervejr. 
 
 
 
 

 
_____________________                                                    _____________________ 
 Peter Blanner, formand     Johan Løvengreen, dirigent. 
 
 

  
 


