Afholdt årsmøde 2009

FORMANDENS BERETNING VED ÅRSMØDET 2009
Da jeg tiltrådte som afdelingsformand for 2 år siden havde jeg to overordnede mål: At Holstebro Kommune blev
Klimakommune og at vi som minimum fast-holdt medlemsantallet i afdelingen. Begge dele er lykkedes.
Takket være en ihærdig arbejdsindsats og tro på sagen af vores lokale kli-magruppe, lykkedes det at få
underskriften på Klimakommune-aftalen af borgmesteren i februar måned. Det var efter at et samlet byråd havde
sagt ”Ja”. Jeg vil også gerne takke de politikere i byrådet, som arbejdede for sagen, og fik vendt et mindretal til et
enigt byråd. Den største tak skal nu lyde til kli-magruppen.
1500 medlemmer. Det er en fremgang siden sidste årsmøde på ca. 400, dog takket være en telefon
hvervekampagne, som stadig køre. 1500 personer her i kommunen har gjort et personligt valg, nemlig at støtte
DN ved et medlem-skab af DN Holstebro. Det betyder rigtig meget, at de hver især har interesse i naturen og
miljøet i Holstebro Kommune og at de giver os mandat til at kæm-pe for det samme.
DN Holstebro har ikke ligget på den lade side i året der snart er gået. Der er brugt ikke så få timer på at nå frem til
Klimakommune-aftalen. Desuden er der gået mange landbrugssager og lokalplansager igennem vore hænder.
Sager der har optaget en del af vores tid.
DN Holstebro har bla. indklaget 5 sager til Naturklagenævnet. En er vundet, en er tabt (knebent) og vi afventer
stadig 3 sager.
DN Holstebro har lavet flere arrangementer i 2009:
I forbindelse med underskrivningen af Klimakommune-aftalen i februar arran-gerede DN Holstebro en
Klimaudstilling i Rådhushallen i nogle dage og efterføl-gende i Vinderup Hallerne. Flere borgere var interesserede
og vi fik udbredt kendskabet til klimaproblematikken og hvad vi hver især kan gøre.
I april afholdte DN Holstebro en aften i Aktivitetscentret med overskriften ”Spar på el-regningen og tjen dit miljø”.
Der var over 20 interesserede delta-gere der kom og hørte Carsten Sohl fra Energitjenesten og konsulent Lars
Kongerslev fra Vestforsyning. Blandt deltagerne var borgmester Arne Lægård og formand for Natur- og
miljøudvalget Bodil Pedersen. De to kom også med hver deres visioner om klima og energiområdet. Samme aften
fik vi også ”af-sløret” kommunens nye dygtige klimakoordinator Karen Fisker, som vi siden har haft et rigtig godt
samarbejde med.
I april havde vi traditionen tro Landsindsamling af affald, som i år satte ny re-kord på landsplan: Ca. 60000 børn
og voksne samlede alt for meget affald ind. Lokalt havde DN Holstebro det sædvanlige gode samarbejde med
skolerne omkring Vinderup, som altid stiller op med rigtig mange elever og lærere og gør det til et emne i
undervisningen. Lokale butikker sponserer sodavand og boller og det glæder både os og eleverne.
DN havde lokalt indsamlingssted ved Skånsø ved Vinderup. Foruden besøg af Skive Folkebald og TV Midt Vest kom
der ca. 30 friske deltagere for at afslører skovsvinene svineri.
I maj havde vi en bustur i Ulborg statskovsdistrikt. Ca. 35 fik meget viden ved at hører tidl. skovridder Bo Holst
Jørgensen og der blev gjort nogle stop for at se nærmere på særlige steder.
I juni havde DN Holstebro en tur i samarbejde med Holstebro Kommune. Den gik til engene ved Landtingvej ved
Vinderup. Emnet var ”Naturens vindere og tabere”. Naturvejleder Bo Boysen, Holstebro Kommune viste og fortalte
med begejstring om floraen i området og om afgræsning af arealerne. De over 50 deltagere blev dog lidt urolige,
da tyren slap ind i folden, men lodsejeren, som også fortalte undervejs, indgød ro i forsamlingen.
I august deltog DN Holstebro med en udstilling ved et fællesarrangement ved Naturskolen i Holstebro under titlen
”Dråber af natur i alt” arrangeret af kom-munens naturvejledere.
Her i oktober havde DN Holstebro stor succes med en tur ved Lilleå og Bavn-bæk i samarbejde med Skov- og
Naturstyrelsen (SNS). Ikke mindre end ca. 90 kom og så og hørte om genslyngningen af Lilleå. Biolog Henning
Fjord Aaser fra SNS og naturgeograf Halfdan Sckerl fra Miljøcentret fortalte på en meget levende måde om både
fortid og nutid. Man kan undrer sig over alle de millio-ner staten både har støttet med for at ødelægge et
naturområde i form af bla. udretning af å-løb her og andre steder, for så igen at genslynge dem. Der må være
nogen der har skummet fløden.
I juni kunne resultatet af et godt samarbejde mellem Herrup-Bjergby Fælles-forening, Holstebro Kommune og DN
Holstebro fejres ved indvielsen af det re-sterende stiforløb omkring Stubbergård Sø. En tur der kan anbefales i
noget af kommunens smukkeste område.
Overordnet har DN Holstebro også deltaget i de møder der har været i Det Grønne Råd i Holstebro Kommune og
ligeledes været deltagere ved DN`s re-præsentantskabsmøder for at følge med i hvad der rør sig på landsplan.
Desuden har DN Holstebro medvirket i et rigtig godt samarbejde med DN Lem-vig og DN Struer mht. et forslag til
affaldsplanen, som NVR har ude i høring lige nu. Gruppen har udfærdiget et omfangsrig og gennembearbejdet
forslag, ja nærmest en rapport, som kan ses på vores hjemmeside. Ligeledes har de også afholdt et møde med
NVR`s bestyrelse. Flot arbejde !
Så kan vi prale af at have haft besøg af DN`s præsident Ella Maria Bischoff
2 gange i år. Først ved underskrivning af Klimakommune aftalen og i septem-ber ved det lokale Klimatopmøde,

som blev afholdt i Nupark med 60 deltagere.
I aften har vi så DN`s direktør på besøg, så jeg kan roligt påstå, at DN`s Hol-stebro er kommet på
Danmarkskortet.
DN Holstebro får rigtig mange henvendelser fra borgere, enten pr. telefon eller på mail. Det er vi meget glade for
og også afhængige af, da vi ikke kan have et øje i hvert et krog af vores store kommune. Jeg tager alle
henvendelser al-vorlige og forsøger at svarer så hurtigt jeg kan.
Det fortæller mig også, at borgerne ved vi er her som en meget vigtig natur- og miljøorganisation.
Jeg mener, at Danmarks Naturfredningsforening mere end nogensinde har sin eksistensberettigelse, særligt efter
at kommunerne har overtaget mange af amternes opgaver indenfor natur og miljø. Men også fordi der, efter min
op-fattelse, ikke gøres en helhjertet indsats på natur og miljøområdet fra regerin-gens side.
Her op til kommunalvalget, skal jeg derfor også gøre opmærksom på DN`s
valghjemmeside www.dn.dk/stemgront. Her kan I bla. gå ind og kigge på Hol-stebro Kommune og se hvad der er
af fokusområder her.
Jeg vil gerne takke samtlige bestyrelsesmedlemmer for jeres arbejde i året der er gået. Hver især gør I en indsats
på hver jeres måde og det er superfedt. Samme tak skal gå til jer ude i lokalgrupperne, som møder troligt op til
mø-derne og giver et nap med til lidt af hvert.
Tre bestyrelsesmedlemmer har valgt ikke at genopstille – lad os sige at de hol-der pause. Anna Mette har været
vores trofaste sekretær, sørget for mødelo-kale og var også med da vi etablerede DN Holstebro fra tre
lokalkomiteer.
Birthe Thomsen har på sin egen stille måde gjort et knokkelarbejde i Kli-magruppen, lavet flotte skilte til vejene
ved vore arrangementer, bagt de bed-ste kager i Vestjylland mm.
Sebastian, der trak gennemsnitsalderen ned, har bidraget væsentlig med de unges røst indenfor natur, miljø og
ikke mindst klimaområdet.
Stor tak til jer tre for jeres arbejdsindsats og jeg siger på gensyn !
Afslutningsvis vil jeg også opfordrer jer til, at besøge vores lokale hjemmeside
www.dn.dk/holstebro. Her kan I bla. se hvilke aktiviteter vi har planlagt og se beskrivelser af tidligere aktiviteter.
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