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Frederiksberg den 31. januar 

Resumé af bestyrelsesmøde afholdt den 24. januar 2018 

Afholdt: Den 24. januar 2018 (kl. 13.00-16.00) 

 

Sted: Vodroffsvej 59, 1900 Frederiksberg C 

 

Til stede: Lauritz B. Holm-Nielsen (formand), Jørn Jespersen, Karoline P. 

Kjeldsen, Frank Erichsen og Hanne S. Christensen 

 

Afbud: 

 

Sekretariat: 

 

Per Holten-Andersen og Bente Overgaard 

 

Flemming Nielsen (direktør) - referent 

  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat af møde den 13. november blev godkendt uden bemærkninger. 

 

3. Placering og disponering af 4. kapitalrate 

Fonden modtager ultimo januar den fjerde og sidste kapitalrate fra fondens stiftere. Der er 

udarbejdet indstilling fra Lauritz B. Holm-Nielsen, Bente Overgaard og Flemming Nielsen til 

investering heraf. Indstillingen er udtryk for arbejdsgruppens konklusioner. Bestyrelsen 

godkendte indstilling. Flemming Nielsen tager kontakt til forvaltere med henblik på 

implementering. 

 

4. Nye virksomhedspartnerskaber 

Flemming Nielsen indledte med at orientere om, at der er modtaget tre henvendelser med ønske 

om virksomhedssamarbejde. Det tages som et positivt tegn, at virksomheder henvender sig, uden 

fonden selv har været opsøgende. Det blev drøftet, hvordan fonden arbejder videre med 



   
 

Side 2 
 

 

Side 2/2 

 

 

virksomhedspartnerskaber, og i forlængelse heraf går sekretariatet videre med de tre konkrete 

henvendelser. 

 

5. Friluftsplan for Kollund Skov 

Bestyrelsen har tidligere drøftet principper for offentlighedens adgang og anvendelse af fondens 

arealer til friluftsliv. Det blev på daværende tidspunkt aftalt, at emnet skulle drøftes igen, når der 

forelå en konkret friluftsplan for et af fondens naturområder. Det gør der nu med udkastet til 

friluftsplan for Kollund Skov. 

 

Der var enighed om, at fonden skal være restriktiv i sin arealforvaltning i forhold til at anlægge 

større faciliteter mv. til særlige brugergrupper. Der var endvidere enighed om, at der bør være 

skærpet opmærksomhed omkring praksis i forhold til at godkende større, organiserede 

friluftsarrangementer. Der skal heller ikke laves faciliteter til publikum, som kan skade 

naturværdierne i området. 

 

Når der skal tages stilling til stier, tages der altid udgangspunkt i det eksisterende stinet, og der 

anlægges ikke nye stier, hvis de eksisterende vurderes at være tilstrækkelige. I vurderingen af, 

hvad der er ’tilstrækkeligt’, indgår flere parametre, herunder antallet af besøgene, de konkrete 

oplevelsesmuligheder og deres geografiske placering i naturområdet samt muligheden for at 

kunne gå en kort rundtur i naturområdet, uanset hvilken hovedindgang til området som 

anvendes. Det vides, at de fleste mennesker ikke bruger mere end 30-60 minutter på et 

naturbesøg, og det må man tage bestik af, hvis man vil tilgodese hovedparten af de besøgene. 

 

6. Ændring af vedtægt som følge af forhøjelse af grundkapitalen 

Vedtægtsændring er konsekvens af, at fondens stiftere indbetaler 4. kapitalrate som 

grundkapital. Der var ingen bemærkninger til indstillingen, som blev godkendt uden videre. 

 

 


