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Generalforsamlingen blev afholdt i Fårevejle Hallen. 
20 medlemmer var mødt op på en ellers meget varm sommerdag. 
 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Foreningens regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år. 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleant(er) 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 
 

 
 

1. Valg af dirigent (og referent) 
Peter Blanner blev valgt som dirigent og Michael Hjortshøj som referent. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Formand Henrik Harboe gennemgik bestyrelsens beretning, som efterfølgende blev  
enstemmigt godkendt. 
 
Kommentarer: 
Der blev spurgt indtil om foreningen kunne tage fat på pesticider? Peter Blanner 
bemærkede at der findes data omkring pesticider, som måske kunne finders frem.  
Der var spørgsmål vedr. hvor Kalundborg renseanlæg udleder. Der var enighed om at 
det var på Storebæltssiden og dermed ikke umiddelbart ville influere Sejerø Bugt 
Flere havde observeret underlige geleagtige forekomster på havoverfladen. 
Måske man kan tage billeder af dem og sende til foreningen på info@rennekselobugt.dk. 
 
Flere talte om at der ikke er så mange fisk i bugten som tidligere. Foreningen har data, 
som evt. Kan publiseres via hjemmeside/Facebook. 
 
 

3. Foreningens regnskab 
Kasserer Michael Hjortshøj fremlagde det reviderede regnskab for 2021 (vedlagt) 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag 
 

5. Budget og forslag til kontingent for det kommende år. 
Budget for året blev fremlagt inklusive forslag til 2023 kontingent på 100,- 
Budget og Kontingent blev vedtaget enstemmigt. 
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Kommentarer: 
Foreningen har brug for ekstern funding for at kunne fortsætte projektaktiviteterne 
omkring rent badevand og fækalieopsporing. 
Nogle mente at man måske kunne få grundejerforeningern til at skyde flere penge i det. 
Der var også en kommentar om hvorvidt man kunne bruge midler på at påklage miljø 
uheldige beslutninger.  
 

6. Valg til bestyrelsen 
Nuværende bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg. 
Der blev valgt yderlige 2 medlemmer. 
- Jytte Josephsen 
- Kim Ejlertsen 
 
Derudover foreslog Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev at de måske kunne deltage som 
gæster og at RNB måske kunne være gæster på deres bestyrelsesmøder, så 
samarbejdet i bugten kunne styrkes.  
 

7. Valg af suppleant(er) 
Ingen blev valgt som suppleant. 
 

8. Valg af revisor 
Peter Blanner var på valg og blev enstemmigt genvalgt. 
 

9. Eventuelt 
 
Nedbrydning af næringstoffer med rodzoneanlæg 
Kommunen burde købe lavbundede arealer til at forsøge at reducere nitrat. 
Kunne køre kanalvand igennem område med siv på mange hektarer. Det kunne 
reducere væsentligt. 
Foreningen kunne genoptage rodzonedelen da den jo allerede er beskrevet med 
afgrænsning omkring Nordkanalen. 
 
Havet kan ikke tåle det. 
Bremmer af søanemoner og krabber på stranden. 
 
Kommunen henviser bare til staten med havet. 
 
Dårligt at have køer meget tæt på havet – de forurener. Man gør det kun fordi man får 
penge for det. 
 
Udvaskning af kvælstof i kanalerne 
I efteråret når det regner kan man se hvor meget der kommer ud hvis man måler det. 
RNB har allerede målt og det har givet os indikationer. 
Der er med sikkerhed alt for høje værdier. 
 
Fisk i bugten (Miljøministeriet) 
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Foreningen kunne formidle de undersøgelser der faktisk bliver lavet. 
Foreningen kunne faciliterer indsamling af digitale indberetninger på fiskebestand 
 
Indberetning af observation 
Bestyrelsen forsøger at finde en struktur for digital indberetning. 
 
Badevand 
Niels Overgaard Christensen redegjorde lidt for foreningens ideer for i den nærmeste 
fremtid at tage prøver og få dem analyseret. 
Sandsynligvis koncentreret omkring Dragskanalen. 
 
 
---- 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 
Fårevejle, 13. august 2022 
Michael Hjortshøj, Referent 

 

 


