ÅRSBERETNING 2017
Det er nu 10. år vi holder Årsmøde i DN Holstebro. Hver gang har jeg med stolthed haft funktionen som
formand, men med en aktiv og rigtig god bestyrelse bag mig. Lige så har jeg haft nogle dygtige
lokalgrupper ude i de gamle kommune områder: Ulfborg/Vemb, Holstebro og Vinderup. Tak til hver af jer.
DN Holstebro har 860 medlemmer i Holstebro Kommune. 860 personer der igennem tiden har meldt sig
ind i DN og hver især støtter op om foreningen ved at betale et beløb. Vi får løbende nye medlemmer.
Hvert eneste medlem er meget vigtig, både fordi de bakker op om vores arbejde, men de er også med til
at foreningen kan fungere og kan kæmpe for naturen, miljøet og klimaet. På landsplan er vi 135.000
medlemmer i alt. Så antallet af medlemmer betyder ekstrem meget for hvor meget der bliver lyttet til
DN.
Det kan måske ligge på et lille sted mht. at lytte i de her år. Med den nuværende Miljø- og
fødevareminister er det mildest talt op ad bakke. Aktuelt er hans ministerium i gang med planer om at
fjerne 23.000 ha. af Natura 2000 områderne rundt i landet. Der er høringsfrist til januar 2018. DN
Holstebro skal naturligvis have kigget på hvad det berører i vores område.
En ting er Regeringen noget andet er Holstebro Kommune, som naturforvalter. Her er der til gengæld –
som sædvanligt - et rigtig godt og konstruktiv samarbejde og der er en tæt og god kontakt til
embedsmændene i forvaltningen. DN Holstebro er også med i Det Grønne Råd, hvor vi har ikke mindre
end 3 pladser.
Der spyttes rigtig mange godkendelser ud fra Holstebro Kommune på eks. husdyrbrug, byggeri i åbent
land, genopretninger af å-løb med meget mere. Generelt set er disse godkendelser fejlfrie og
gennembearbejdet. Men DN Holstebro er i det sidste år kommet med to høringssvar. Den ene er
vedrørende planen om en enkelt vindmølle på Fugleøen i Thorsminde. Den er vi skeptiske overfor. Planen
er nu ude i den endelige høring. Den anden store sag er planen om klimasikring af Holstebro By, hvor der
skal laves 3 anlæg for at forebygge oversvømmelse af Holstebro Midtby. Her har vi bla. i høringssvaret
kommet med kommentarer om vores betænkeligheder om det ret store dæmningsanlæg øst for
Holstebro
Foruden Det Grønne Råd er DN Holstebro også aktiv deltagende når Samråd Vestjylland mødes har
arrangementer. Det er sammenslutningen af DN afdelinger i gl. Ringkøbing Amt og DN Skive og DN
Viborg. Undertegnede sidder desuden i Samrådets bestyrelse.
DN Holstebro er altid til stede på DNs Repræsentantskabsmøde, som foregår rundt i landet 2 gange årligt.
Vi har to pladser og de er altid besat. Disse REP. møder er vigtige for at blive opdateret og ikke mindst til
at netværke med andre aktive fra hele landet. Desuden arrangeres der udflugter til spændende
naturområder.
Bestyrelsen er godt rystet sammen og vi holder ca. 10 møder om året. Ofte mindre, hvis vi aflyser pga. for
få punkter. Der er ingen møder i juli og december. Vi har efterhånden fået den tradition at vi hvert år i
juni holder en tur ud i det blå, hvor en lokalgruppe viser et område frem og vi får lidt at spise og Anders
har hjemmelavet snaps med. I år gik turen ud til Bertel Hestbjerg ved Hestbjerg Økologi. En rigtig god og
hyggelig aften. Efter sommer en starter vi op med et hyggemøde i Monas sommerhus med Anders`s

røgede ål og social hygge. Social hygge er og skal være en stor del af vores arbejde. Vi gør dette i vores
fritid og det skal være sjovt og godt at være aktiv i DN Holstebro.
I det forløbne år har vi haft flere lokale arrangementer:
I april havde vi igen i år en stand på Øko dagen hos Sevel Øko. Det er en stor succes med rigtig mange
gæster. En stor del er børnefamilier. I år havde vi fokus på Giftfrie Haver og igen Natur Tjek. Mange kom
forbi vores stand. Lige så i april samarbejdede vi for 14. år i træk med skolerne i Vinderup området hvor
ca. 400 elever og deres lærere var ude for at samle affald. Vi leverer boller og juice og børnene gør
området rent. I juni afholdes Kystvandringen hvor vi samarbejder med DN Struer og DN Lemvig. I år var
det Struer der havde arrangeret en flot tur ved Oddesund Nord. Her i september var vi igen på stikkerne
på Naturens Dag, som blev afholdt på Naturskolen på Nybo Bakke. 40 børn og voksne havde nogle herlige
timer sammen med Per Larsen fra Naturskolen. Vejret var perfekt. Endelig er vi medarrangør af en aften
med et foredrag om bæveren ved skovfoged Thomas Borup Svendsen. Det er i samarbejde med
Folkeuniversitet og det foregår den 28. november
I kan se meget mere om dette foredrag og om os på www.dn.dk/holstebro
På hjemmesiden kan I også komme på vores lokale Facebook side, som aktuelt følges af 127. Vi skal have
flere med. I kan også her tilmelde jer vores gratis nyhedsmail, som knap 500 allerede får.
Til slut vil jeg igen sige tak til vore trofaste medlemmer, til vore samarbejdspartnere og til Jer aktive i
bestyrelsen og ude i lokalgrupperne.

Ole Primdahl
Formand, DN Holstebro

Følgende var på valg til bestyrelsen:
Anders Plougmann, Thorsminde
Jens Overgård Christensen, Staby
Niels Jørgen Gundersen, Nr. Felding
Alle modtog genvalg og blev valgt.

Følgende suppleanter var på valg:
Kaj Berg Hansen, Holstebro – modtager genvalg
Jens Hansen – ønsker ikke genvalg

Vita Thorsager, Holstebro – modtager genvalg
Ny suppleant Karin Thomsen, Holstebro blev valgt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ole Primdahl, Vinderup
Arne Christensen, Vinderup
Villy Pedersen, Nr. Felding
Mona Thomassen, Holstebro
Arne Kubert, Holstebro
Theodor Galsgaard, Vemb

