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FORMANDENS ÅRSBERETNING 2008
Sidste år ved denne tid skrev vi historie her i DN Holstebro. Ligesom i rigtig mange andre af-delinger af DN rundt i
landet valgte vi at nedlægge de tre gamle lokalkomiteer i Ulfborg/Vemb, Holstebro og Vinderup og lægge dem
samme til en afdeling – DN Holstebro.
Det blev i stedet til en stor overordnet bestyrelse og tre lokalgrupper. Lokalgrupper svarende til de gamle
kommunegrænser.
Det at smelte tre forskellige organisationer sammen til en, har faktisk vist sig at fungere godt.
Vi har fået opbygget en bestyrelse, hvor alle giver en hånd med på et eller andet niveau og hvor vi har nogle gode
og konstruktive debatter om de sager de rører sig.
Som en meget vigtig sidegevinst, har vi fået nogle enkelte flere aktive ude i lokalgrupperne. Det er rigtig godt og
kan skyldes, at det nu er lidt mindre forpligtende at sidde i lokalgrupper-ne end tidligere og at det giver mindre
arbejdspres.
Uanset hvad, så værdsætter jeg utrolig meget alle jer aktive DN medlemmer, der arbejder for vores sag til daglig.
Vi gør et stykke frivilligt arbejde for Danmarks største miljøorganisation. En miljøorganisation, der mere end
nogensinde har sin eksistens berettigelse. Dette skyldes ikke mindst kommu-nalreformen. En kæmpe reform, som
vi ikke skal glemme, der blev vedtaget af det absolut snævreste folketingsflertal. Kommunalreformen medførte
som bekendt, at kommunerne over-tog alt natur- og miljøarbejde fra de nedlagte amter. Dette giver en større og
vigtigere arbejde for Danmarks Naturfredningsforening i at være ”vagthund” overfor vores fælles natur- og miljøværdier.
DN Holstebro har et rigtig godt samarbejde med Holstebro Kommune, som både er vores mod- og medspiller. Vi
oplever, at kommunen laver et godt og seriøst arbejde omkring vandhuller og søer. Kommunen er meget grundige
mht. landbrugssager og har gode visioner og mål for kommunens plan- og agenda strategi.
Desuden har DN Holstebro et godt og konstruktiv samarbejde med kommunens medarbejdere i Natur og Miljø, bla.
fælles arrangementer.
DN Holstebro har som mål, at Holstebro Kommune indgår et samarbejde med DN og bliver Klimakommune. DN
Holstebro har nedsat en klimanetværksgruppe, som har udført et kæmpe og uvurderlig stykke arbejde for at nå
målet. Et af midlerne på vejen var Klimatopmødet i Nupark i september, hvor bla. borgmester Arne Lægård og
byrådsmedlem Torben Gudiksen sad i panelet.
Vi kan håbe på, at klimatopmødet ændrede holdningen hos nogle og at Holstebro Kommune på sigt kan se
fordelene ved at blive Klimakommune. Det lykkedes i hvert til fælde, at få sat em-net på dagsordenen og DN
Holstebro vil følge op på det. 20 kommuner er allerede Klimakom-muner.
DN Holstebro har i årets løb klaget nogle enkelte sager til Naturklagenævnet. Det sker kun efter grundig og seriøs
gennemgang af sagerne, debat i bestyrelsen og i tæt samarbejde med hovedkontoret i København. Indtil nu har
det vist sig, at DN ikke klager uden grund, idet DN har fået medhold i klagerne. Det drejer sig om Handbjerg
Marina-sagen og Uhresø-sagen. DN Holstebro afventer stadig på afgørelsen vedr. opsætning af en skulptur ved Bur.
DN Holstebro er bestemt ikke kun sat i verden for at klage. På trods af et år med opstart og indkøring af en ny
organisations-struktur, har DN Holstebro været aktive på flere fronter.
Jeg har nævnt Klimakommune arbejdet.
Der for uden var vi igen i år med i Landsindsamlingen af affald i april måned. På landsplan var der ca. 45000
mennesker ude for at samle affald ind, hvilket igen er en stigning ift. de tidligere år. De samlede ikke mindre end
190 tons affald !
Her i kommunen var der også flere indsamlingsgrupper og flere indsamlere end sidste år. Det er vi meget
taknemmelige for. Igen i år var skolerne i Vinderup området meget aktive. Et samarbejde vi sætter stor pris på.
Behovet for affaldsindsamling er desværre stadig aktuelt og ikke mindst de tyske pant fri dåser er en meget stor
synder. DN Holstebro er med igen i 2009, som foregår søndag den 19. april.
DN Holstebro har også arrangeret flere ture i år.

• I foråret gik turen til vandhullerne ved Ryde Plantage ved Vinderup. 40
voksne og børn mødte op for at hører Bo Boysen fra Holstebro Kommune vise
rundt og fortælle om padderne og vandhulsprojektet. Sædvanen tro gjorde han
dette på en meget spæn-dende og levende måde.
• På Naturens Dag 7/9 havde vi en rigtig god tur på natur stierne omkring Nr.
Vosborg. Solen skinnede og naturvejleder Vibe Søndergård fra Naturskolen i
Thorsminde fortalte og viste rundt. Tilmed havde hun medbragt nogle

kryddersnapse, som de ca. 50 delta-gere kunne nyde ved frokosten i det
grønne.
• Her i oktober har vi netop afholdt ikke mindre end 3 aftenture på
Måbjergværket. Vi lagde ud med en annoncering af et arrangement, som
lynhurtig blev overtegnet. I sam-arbejde med Måbjergværket fik vi således 3
ture med i alt ca. 90 deltagere. En kæmpe succes, med rundvisning og
information om hvordan vores affald håndteres og bla. bli-ver til varme.
• Desuden har DN Holstebro været med i et tre parts samarbejde med
Bjergby-Herrup Fællesforening og Holstebro Kommune omkring et stort
forarbejde for at få stien om-kring Stubbergård Sø fuldendt. Der har været
holdt flere møder og de mange involve-rede lodsejere er blevet hørt og har
været med i processen. Et stort stykke arbejde, der virker til at have båret
frugt, ikke mindst ved hjælp af Torben Høj Nielsen fra Holstebro Kommune.
• DN aktive fra Vinderup området har før og efter sommerferien været med
på i et Bir-kemusprojekt. Ca. 20 fælder var sat op ved Egebjerg og i
samarbejde med Julie Møller fra Statens Naturhistoriske Museum blev fælderne
sat op de rigtige steder. De skulle røgtes to gange dagligt. Desværre fandt vi
aldrig en af de fredede Birkemus.
I 2008 har flere borgere fra Holstebro Kommune henvendt sig til DN Holstebro enten telefonisk eller per mail. Det
har primært drejet sig om sager, som de var bekymrede for eller direkte ønskede at DN skulle gå ind i.
Vi er oprigtig positive for disse henvendelser og tolker det således, at borgerne er opmærk-somme og undre sig.
Vi forsøger at behandle forespørgslerne seriøse og kompetente og gør meget ud af, at borgeren får et venligt og
hurtigt svar fra os.
Det bekræfter os også endnu mere i, at vi er en vigtig miljøorganisation i det danske samfund.
DN Holstebro ser frem til 2009 med de opgaver og spændende udfordringer det vil give.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Holstebro Kommune, borgerne og pressen.
Vi vil bestræbe os på, at vore ca. 1100 lokale medlemmer føler, at de er medlem af en aktiv forening.
Endelig vil jeg gøre opmærksom på vores hjemmeside www.dn.dk/holstebro, hvor I kan læse mere om os og bla.
om vore tidligere og kommende arrangementer.
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