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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

 Oktober 2012
Lidt om DN Holstebro
Den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening dækker hele kommunen fra Vesterhavet 
ved Thorsminde og østpå til Flyndersø og Stubbergård Sø.
Vi er ca. 17 aktive medlemmer spredt over hele kommunen, hvoraf 10 sidder i bestyrelsen. Alle 
aktive sidder i de tre lokalgrupper: Ulfborg/Vemb, Holstebro og Vinderup. Det er mindre 
forpligtende at være aktiv i en lokalgruppe.
DN Holstebro er høringspart i alle relevante godkendelser, der kommer primært fra kommunen. Det 
gælder også husdyrsager. Langt de fleste godkendelser går glat igennem, men nogle sager bliver 
taget op i samarbejde med fagfolk på hovedkontoret. Få af disse bliver påklaget til Natur- og 
Miljøklagenævnet (”naturens højesteret”). Vi taber få af klagerne, men får medhold i langt de fleste. 
Desuden bliver vi jævnligt kontaktet af enten kommunen, borgere eller foreninger for at indgå i en 
dialog, komme med konstruktive ideer eller hjælpe på anden vis.
DN Holstebro vil gerne fremstå som åbne og dialogsøgende. Men vi har en opgave i at vogte over at 
landets natur- og miljølove overholdes.
DN Holstebro arrangerer også flere ture til naturområder og deltager hvert år ved 
affaldsindsamlingen og Naturens Dag.
Vi gør meget ud af, at nye aktive føler sig velkommen, og vi vægter det sociale højt når vi mødes. 
Det er vigtigt, at det er godt og spændende at være aktiv.
Nedenfor kan I læse om vores kommende Årsmøde. Hvis du har lyst til at deltage som aktiv, har lyst 
til at arbejde med et bestemt område eller har en god ide så kom og vær med. Mød os den 29. 
oktober eller læs mere om os på vores hjemmeside.
Venlig hilsen
Ole Primdahl
Formand, DN Holstebro
 

Årsmøde - En aften med Karen Barfod
Årsmødet i DN Holstebro afholdes i år i Ulfborg. Vi er stolte over, at vi kan tilbyde et meget spændende og 
inspirerende foredrag af naturmennesket Karen Barfod. Karen er bla. kendt fra TV. Karen Barfod er uddannet 
biolog og er biologi- og outdoorunderviser på Nr. Nissum Seminarium.
Karen har meget fokus på børn i naturen og fortæller gerne om, at naturen har mange vigtige ressourcer. Her kan 
man plukke mirabeller, samle svampe og snapseurter. Alt dette udnytter Karen i dagligdagen.
Efter foredraget afholdes selve årsmødet, hvor I kan høre, hvad DN Holstebro har arbejdet med i 2012. I kan også 
møde os fra bestyrelsen og andre aktive.
DN er vært ved kaffe og kage.
Alle er meget velkommen, så tag naboen med.
Tid og sted
Mandag den 29. oktober kl. 19 til 22, Tinghuset, Tingvej 5, 6990 Ulfborg
Vi glæder os til at se jer.
Se TV-indslag med Karen Barfod her
 

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder viden om natur og miljø, skaber 
løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=32459&Purge=True
http://www.dn.dk/beskytnaturen
http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=11589
http://www.dn.dk/holstebro


> Afmeld nyhedsbrevet     på dn.dk/nyhedsbrev    > Følg DN på Facebook    

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/Danmarks-Naturfredningsforening/38507331439
http://dn.dk/Default.aspx?ID=3348

	                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

