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Kreds Roskilde 

Omfatter følgende kommuner:
• Greve 
• Lejre 
• Roskilde 
• Solrød
Det vil sige vi kan godt vælge en mere repræsenterende Køge 
kommune eksempelvis



Bestyrelsen repræsenterer

• Dansk Ride Forbund
• Jægerforbundet
• Naturvejlederforeningen
• Danmarks Sportsfisker Forbund
• Dyrenes beskyttelse
• DDS



Aktiviteter i bestyrelsen

• Bestyrelsesmøder – ca. 6
• Årligt repræsentantskabsmøde
• 4 årlige regionsudvalgsmøder i region Sjælland
• Orienteringer vedrørende fredninger og andet
• Årligt møde med andre spejdere, FDF og 

folkeoplysningsudvalgs medlemmer
• 2 årlige møder med landbrugsorganisationer på Sjælland



Fokusområder i bestyrelsen

• Naturråd
• Nationalparken – Skjoldungelandet 

Hjemmeside 
http://nationalparkskjoldungernesland.dk/
• I 2019 har vi identificeret en praktisk opgave, 

der kan udføres sammen andre organisationer.
• For nærværende er der tale om følgende:
• Muldtoiletter
• Sti i kanten af Kattinge Sø
• Faciliteter ved Græsningslaug i Himmelev



Friluftsrådet

• Politisk lobbyorganisation
• Administrer Blå flag og grønt flag
• Uddeler midler til organisationer. Sheltere og 

bålhytter eksempelvis.



Inspiration, opsamlet

• Insekthoteller. 22. september 2019 i 
Hyrdehøjskoven sammen med Bjarkes gruppes 
familiespejdere.
• Veddelev kodriverlaug. Ved Vigen. Her udsættes 

18 kvier om foråret. Der er offentlig adgang
• Hørhusene græsningslaug. Lige ved siden af 

Roskilde Golfbane. Der er etableret to søer, hvor 
der er udsat løvfrøer.
• I Boserup er der udpeget en stævningsskov. Der er 

oprettet en gruppe, der vil vedligeholde. Kan være 
en relevant spejderaktivitet. Snobrødspinde.



Initiativer 2020

• I samarbejde med DR er 20020nudnævnt til 
naturens år. Derfor så mange TV og 
radioudsendelser. Der var også planlagt en de 
aktiviteter, der desværrre er er aflyst på grund 
af corona krisen.
• Naturens dag d. 13. september 2020
• Tilmelding på
• www.naturensdag.dk

http://www.naturensdag.dk/


Fremtiden – ny struktur i Friluftsrådet.

• I dag udpeger organisationerne medlemmer til 
et lokalt repræsentantskab.
• På et årligt repræsentantskabsmøde vælges en 

bestyrelse
• Fra næste år.
• Vi vil direkte invitere medlemsorganisationer i 

området til et årsmøde.
• Her vælges en bestyrelse og der kan også 

etableres udvalg til specifikke opgaver, som der 
er interesse for.


