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Referat af generalforsamling i foreningen for Råbjerg Mose  

Tid: Kl. 19.30 – 20.30 tirsdag den 28. marts 2017 

Sted: Jerup Forsamlingshus 

Dagsorden på generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af sekretær 

3. Aflæggelse af beretning 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter 

6. Eventuelt 

Ad. 1) 

Helle Kold Jespersen fra Naturstyrelsen blev valgt til dirigent. 

Ad. 2) 

Kresten Nikolaj Nielsen fra Frederikshavn Kommune blev valgt til sekretær for foreningen. 

Ad. 3) 

Formand Jens Kristian Banke fremlagde beretningen som blev godkendt 

Ad. 4) 

Indkomne forslag: Ingen 

Ad. 5) 

Valgt til bestyrelsen for de kommende 2 år blev: 

Der blev ikke valgt nogen til bestyrelsen 

Jens K. Banke og Karl Erik Slynge genopstiller ikke. 

Betty Steglich-Petersen der er trådt ind i bestyrelsen - og derfor på valg - i stedet for Peter 

Kragkær var ikke mødt.  

Der blev ikke valgt nogen nye bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ad. 6) 

Eventuelt: 
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Kresten Nikolaj Nielsen uddelte et kort med græssede og ryddede områder og fortalte lidt om hvad 

der rør sig i projektet. 

Helle Kold Jespersen fortalte om at vi er i gang med at søge om forlængelse af projektet med 1½ år til 

udgangen af 2019. 

Karl Erik Slynge foreslog at foreningen blev nedlagt og erstattet af et mere uformelt netværk. Der kan 

stadig arrangeres naturture, foredragsaftener, informationsmøde og andre aktiviteter gennem et 

netværk.  

Der er ingen formelle procedurer for nedlæggelse af foreningen i vedtægterne og 

generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal.  

Det blev besluttet at nedlægge foreningen.  

Der blev stillet spørgsmål om afbrænding i foråret i forhold til at nogle fugle er gået i gang med at 

yngle. Naturstyrelsen overvåger de områder det kan komme på tale at pleje med afbrænding og 

lader være, hvis det ikke er forsvarligt. 

Det blev nævnt at det er uhensigtsmæssigt at Natura2000 handleplanerne er fordelt på flere 

myndigheder.    

Der blev spurgt til om der skulle lukkes grøfter ved Hvideslet engene. Der er ikke umiddelbart planer 

om at lukke grøfter ved Hvideslet engene. 

Det blev forklaret at der ikke bliver lukket grøfter uden aftale og før der er foretaget sagsbehandling 

efter vandløbsloven. Som en del af sagsbehandlingen er der offentliggørelse og klageadgang. Der er 

rigtig meget kronvildt i området. Det trækker væk fra de arealer, der bliver arbejdet men vender 

tilbage igen når arbejdet er slut. 

 

Formanden takkede for fremmødet og bød farvel. 


