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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, klik her

 December 2015

Ole Primdahl, formand i 
DN Holstebro

Velkommen!
Her kommer årets sidste nyhedsbrev, inden vi alle skal til at nyde vinteren, julen og nytårsaften. 

DN Holstebro vil gerne byde alle nye medlemmer hjertelig velkommen i foreningen. DN Holstebro har ca. 
1000 lokale medlemmer, og vi er rigtig glade for jeres opbakning og håber også, at I får eller har glæde af 
medlemskabet. 
I er meget velkomne til at kontakte os ved behov. Vore adresser og telefonnumre kan findes på vores 
hjemmeside: www.dn.dk/holstebro.

ÅRSMØDET 
Der er netop afholdt årsmøde, og den nye bestyrelse har konstitueret sig således:

• Formand: Ole Primdahl, Vinderup
• Næstformand: Villy Pedersen, Nr. Felding
• Sekretær: Jens Overgaard Christensen, Staby.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
• Arne Christensen, Vinderup
• Mona Thomassen, Holstebro
• Arne Kubert, Holstebro
• Niels Jørgen Gundersen, Nr. Felding
• Anders Plougmann, Thorsminde
• Theodor Galsgaard, Vemb.

Suppleanter:
• Kaj Hansen, Holstebro
• Vita Thorsager, Holstebro

Se billeder fra årsmødet og læs formandens beretning på DN Holstebros hjemmeside.

Bliv naturtjekker!
Her er en opgave, der har brug for hjælp fra naturelskere i alle aldre og fra hele kongeriget. Opgaven
går ud på at tjekke, om det går frem eller tilbage for udvalgte dyr, planter, svampe og levesteder i 
den danske natur.
Med app’en NaturTjek kan hele familien gå på jagt efter de 30 arter og 12 levesteder, som forskere 
har udvalgt. Alle arter og levesteder er lette at kende. Det kan fx være et egern eller et pindsvin.
Tag app'en med på tur i skoven, ud i haven eller på jeres sædvanlige tur i parken. Læs mere her, om 
hvordan du kan være med. Indtil nu er vi over 11.500 naturtjekkere.
Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening og forskere på Københavns 
Universitet og Aarhus Universitet. Projektets resultater formidler vi videre til de lokale politikere og 
jordejere, som kan gøre noget helt konkret for at forbedre leveforholdene for dyr, planter og svampe 
i deres område.

Giv et medlemskab som julegave
Støt Danmarks Naturfredningsforening og glæd en far, en søster, en ven, en nabo eller en bekendt 
med et medlemskab af Danmarks største grønne forening!
Udfyld formularen på DN's hjemmeside og betal med det samme. Du kan vælge, om vi skal sende 
velkomstkuverten til dig, klar til at give som julegave, eller om vi skal sende den direkte til 
modtageren af gaven.

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=46436&Purge=True
https://www.dn.dk/Default.aspx?ID=45597
http://www.biodiversitet.nu/vaer-med
http://www.biodiversitet.nu/vaer-med
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=284
http://www.dn.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FLokale_afdelinger%2FHolstebro%2FFire+sorte+%26Atilde%3B%26yen%3Br+for+natur+og+milj%26Atilde%3B%26cedil%3B+-+Pressemeddelelse+-+DN+Holstebro..doc
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=46369
http://www.dn.dk/holstebro


Skovlund Naturskole, Nybo Bakke i 
Holstebro. Foto: www.holstebro.dk.

Event ved Naturskolen i Holstebro
SÆT ALLEREDE NU X VED 22. MAJ 2016. DER BLIVER EN EVENT VED NATURSKOLEN 
VED NYBO BAKKE I HOLSTEBRO FOR BØRN OG VOKSNE.
Send en hilsen
Hvis du har familie, venner eller bekendte, som vil blive glad for en naturlig hilsen fra DN 
Holstebro, er du meget velkommen til at videresende denne nyhedsmail til dem.
Se meget mere på vores hjemmeside www.dn.dk/holstebro.
 
DN HOLSTEBRO ØNSKER ALLE EN RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR.

 

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/beskytnaturen
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=284
http://www.holstebro.dk/Galleri-9284.aspx

	                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

