
Referat af ordinær generalforsamling i CHNF 250231 

  
1. Valg af dirigent  

Mads Bunch valgt til dirigent.  

 

2. Formandens beretning samt orientering om Naturpark Christiansø 

Beretningen er godkendt. Se bilag 1. 

Louise – naturvejleder på Christiansø – fortalte om Naturpark Christiansø. Se bilag 2. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af revisorpåtegnet regnskab 

Se bilag 3 

Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 

Regnskabet er efterfølgende godkendt og påtegnet af intern kritisk revisor. 

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Ina Jørgensen og Sune Riis Sørensen er på valg) 

Der er ikke andre, der stiller op. Dermed er Ina Jørgensen og Sune Riis Sørensen valgt. 

 

5. Valg af bestyrelsessuppleant 

Kim Liljehult er valgt. 

 

6. Valg af kritisk revisor 

Ina Jørgensen 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

8. Eventuelt 

Kim Liljehult har et forslag om, at man kan lave en arbejdsgruppe til støtte af arbejdet med 

feltstationen. 

Tonny Birk kommer fra Bornholm og arbejder med formidling. Stiller gerne op med at lave arbejde for 

feltstationen. 

Anders siger tak for deltagelse ved generalforsamlingen 

 

 

  



Bilag 1 

 
Formandens beretning CHNF 25.februar 2021 

 

1. Præsentation af bestyrelsen 
 

2. Efter den tidligere formands død i efteråret 2019 har vi i 2020 selvsuppleret bestyrelsen og 
sammen udarbejdet et idekatalog for fremtiden og vedtaget nye vedtægter (se hjemmeside). 
 

Foreningen (v. Mikael Funch) har oprettet en ny flot og informativ hjemmeside: Chroe.dk 

  

Foreningen har fået udgivet et særnummer af DOFT med Peter Lyngs undersøgelser Alkene på 

Græsholm og udgivet en artikel om ederfuglenes sundhedstilstand. På hjemmesiden er der link og 

omtale af Peters alkeartikel, og undersøgelsen har været omtalt i bl. a. Bornholms Radio  

  

Foreningen arbejder på at gøre foreningens guldgrube af ældre data tilgængelige i en 

ringmærkningsdatabase og en observationsdatabase.   

 

Felt aktiviteter i 2020 har været præget af Corona. Der har været ringmærkning mv. med base i 

Møllehuset (Mikkel Lausten og Jørgen Rabøl hhv forår og efterår) 

  

Ederfugleundersøgelser blev aflyst efter ønske fra administrator. 

 

3. Dette er første generalforsamling efter nye vedtægter, der blev vedtaget i efteråret 2020. 
 

Vi er nu blevet en demokratisk forening med medlemmer 

 

Foreningens grundlæggende formål er det samme,  

 

CHNF er en almennyttig og folkeoplysende forening som har til formål i samarbejde med Christiansø 
Administration 
 at: 
-fremme kendskabet til og interessen for Ertholmenes natur, herunder især fuglelivet. 
-foretage og støtte naturvidenskabelig forskning og overvågning på Ertholmene. 
-arbejde for beskyttelse og bevarelse af Ertholmenes natur. 
-arbejde for driften og opretholdelsen af en fysisk feltstation på Ertholmene. 
-oplyse offentligheden om resultaterne af foreningens arbejde. 

 

 

- vi har nu en stor ambition om at foreningen bliver katalysator for naturglæde, undersøgelser, 

forskning og formidling til at understøtte en bæredygtig udvikling for Naturpark Christiansø 

 

-vi vil være platform for fuglekiggere og naturinteresserede og formidle glæde interesse for 

Ertholmene og sammenhæng og kobling mellem frivillige og professionelle aktiviteter 

 

- vi vil arbejde tæt sammen med partnerne AU-bioscience (AU), KU-SNM-

Ringmærkningsadministrationen (KU) og Christiansø Administration (CA) 



 

-vi planlægger at have fokus på: 

 

Ringmærkning og småfuglestudier 

Ederfugle 

Havfugle på Græsholm 

Sæler 

 

4. Det er lykkedes at få gang i standardiseret ringmærkning af småfugle og brug af ringmærkning i 
formidling til besøgende I foråret 2021 
 

- Anton flytter ind i Møllehuset og starter i næste uge (primo marts) 
 

5. Økonomi 
Dette forårs aktivitet er lykkedes med indtægter fra medlemmer, gaver og foreningens lille 

opsparing. Men udgifter er større end indtægter. 

 

For at realisere vores drømme arbejder vi med: 

- ansøgning om fritagelse for husleje for Møllehuset. Vi har positiv feedback men det er ikke på 
plads endnu 

- mindre ansøgninger  
- Plan om en større fælles ansøgning til fonde 
 

 

 

6. Planer og ideer 
 

Planer og ideer fra bestyrelsens ide’ katalog blev kort omtalt (se hjemmesiden).  

 

Undersøgelser, forskning og formidling skal gå op i en højere enhed. 

 

Trækkende småfugle  

Klimaforandringer og trækfuglenes fænologi. 

Standardiseret ringmærkning giver viden om ungeproduktion, bestandsudvikling, spredning, trækmønstre 

og fænologiske ændringer. Undersøgelser og monitering af miljøgifte og sygdomsspredning samt 

forskningsprojekter inden for fuglens orienterings- og navigationsevner ved hjælp af sporingsteknologi eller 

mere simple orienteringstragte er oplagte tilføjelser.  

 

Den standardiserede ringmærkning kan nemt kombineres med formidling af ringmærkning og fugle til 

turister. Oplevelsen af at være helt tæt på en levende vild fugl er kæmpe stor, kombineret med 

fortællingerne om hvorledes trækfuglene flyver tusindevis af kilometer hvert år,  

 

Sæler 

Bestandens udvikling og økologi 

 



Overvågning af sælbestand, sporing af sæler, føde og sundhed af sæler. Kamera med remote control på Tat 

– med modtagestation på Store Tårn. Ligesom droneruter med kameraoptagelser med jævne mellemrum 

kan give eksakte resultater om antal og forekomst af gråsæler på forskellige årstider. 

 

Ederfugle 

 Sundhed og føden v. Ertholmene og i vinterkvartererne 

Overvågning af bestandens størrelse, reproduktion og årlige overlevelse, sporinger af vinterområder og 

logning af dykkeaktivitet, undersøgelse af sundhedstilstand, undersøgelse af sameksistens med mennesker 

- tilpasning til mennesker. Undersøgelse af effekter af miljøgifte og infektionssygdomme med relation til 

klimaændringer og bestandsudvikling, herunder virusinfektioner, dvs. fugleinfluenza mfl. Som en del af 

dette arbejde vil live-streaming af ederfugle på reder (www.ederfugletv.dk) kunne formidles, samtidig med 

at deres ynglesucces og udvikling i kropsvægt dagligt følges herunder udtagning af blodprøver fra de 

næsten hånd-tamme fugle. 

 

 

 

Anders Mosbech 

 

  



Bilag 2 
 

Præsentation af Naturpark Christiansø: 

 

Efter 5 år som pilotprojekt naturpark er Christiansø blevet fuldgyldigt medlem i 1 år.  

Mærkningen er under Friluftsrådet. Der er ialt 11 naturparker i Danmark. 

Danske naturparker er en kvalitetsstempling af naturområder, der har til formål at udvikle natur, friluftsliv 

og lokal identitet. 

Naturpark Christiansø dækker 1256 ha, en stor del dækker Østersøen, som omgiver Ertholmene.  

 

For at blive udnævnt som naturpark, skal parken leve op til 10 kriterier: 

https://friluftsraadet.dk/kommuner/faa-dansk-naturpark 

 

Naturvejleder: 

Pr. 1. aug. 2020 er Louise Pescettini blevet ansat som naturvejleder i naturparken. I forhold til foreningen, 

er Louise bindeled mellem Christiansø administration og CHNF. Naturvejlederen der er tilknyttet 

naturparken har en fast plads i CHNF´s bestyrelse.  

 

Naturparkråd: 

Et andet vigtigt kriterium for naturparken er, at der skal etableres et naturparkråd. Rådet består af 

Christiansøs Øråd (4 folkevalgte medlemmer, administrator, souschef og en formand udefra pt. Vibeke 

Møller fra Bornholm) desuden er øens “grønne mand”, som varetager naturplejen på øen, naturvejlederen 

og en lille håndfuld inviterede personer og foreninger med kendskab til natur inviteret med i rådet.  

CHNF er blevet inviteret til at besætte en af pladserne i naturparkrådet, og bliver repræsenteret af formand 

Anders Mosbech. 

 

Naturen på Christiansø lige nu: 

Foråret er på vej! 

Alk og Lomvie flyver i de her dage talstærkt rundt om Græsholm - der er mange fugle. 

Ederfuglene er så småt ved at vende tilbage, der er både spottet hanner og hunner. 

 

Asketoptørre: 

Flere asketræer er ramt af asketoptørre. Det betyder, at administrationen har været nødt til at fjerne 

træer, som udgør en risiko for mennesker og på at beskadige dele af fæstningsværket. 

Arbejdet er endnu ikke færdigt, men der er allerede fjernet træer ved Kildendal, Mindet og Kongens Have. 

Senere skal der også fjernes træer ved Rugmarken.  

Det er planen, at der skal plantes nye træer, det vil ske med rådgivning fra Naturstyrelsen.  

Når man kommer på øen, vil man opleve, at en del af den døde ved får lov til at blive liggende, til glæde for 

naturen. 

  

https://friluftsraadet.dk/kommuner/faa-dansk-naturpark


Bilag 3 
 

CHNF. Økonomi 2021. Et kort overblik. 

 

Vores økonomiske startpunkt d. 27/11 2020, inden overgangen til en åben forening med medlemskaber, 

var: 

 

65.308,53 kr. 

 

Indtægter på medlemskaber (188 medlemmer!) og små-donationer siden 1/12 2020. 

 

Ca. 30.000 kr.  

 

Tak for det! 

 

Andre indtægter.  

 

Husleje fra Kbh. Universitet (forår 2020, Vest Nile Virus-projekt): 5250 kr.  

 

Støtte til køb af nye net fra DOFs videnskabelige udvalg: 8450 kr. (pengene er dog øremærkede)  

 

Udgifter siden 1/12 2020 

 

Vi har faste lejeudgifter til forårsministeriet på 2198,83 pr. måned, som vi stadig betaler. 

 

Vi har haft udgifter ift. køb af software, oprettelse af internet, køb af bærbar og mobil til feltstationen, etc. 

her inden sæsonstart d. 5/3 2021 på: 

 

ca. 10.000 kr.  

 

Vores saldo pr. 25/2 2021 – dags dato – er således på: 

 

 

80.687, 60 kr.  

 

 

Forventede udgifter i 2021  

 

Diæter ringmærker:  35.000 kr. (forår 2021) 

Transport:                     2.000 kr. (forår 2021) 

Husleje:                       24.000 kr. (hvis vi skal betale husleje for hele 2021) 

El og varme                   8.000 kr. (forår 2021) 

Internet og mobil:       3.500 kr. (hele 2021) 

Småanskaffelser:         2.500 kr. (hele 2021) 

 



I alt 75.000 kr.  

 

Så vi kan lige betale vores faste udgifter i 2021, men der er pt. ikke penge nok til yderligere aktiviteter 

 

Så vi håber meget på, at vi kan overgå til aftalen med forvaltningen uden husleje.  

 

Vi skal i gang med at søge små og store fonde og arbejde på at få flere donationer, så vi kan starte flere 

aktiviteter og køre videre med ringmærkningen i efteråret.  

 


