ÅRSBERETNING 2018
2018 er året, som vi kan huske for den lange varme sommer. Lidt for varmt og lidt for meget vil nogen
måske sige. Det var usædvanligt og ikke normalt. Måske en wake up call hvad angår de alvorlige
klimaforandringer, som der er i fuld gang. Et vink med en vognstang tl vore ledere og os alle sammen om
at tage det her alvorligt og gribe tl handling. Det er for nemt ikke at gøre noget. Vi er alle ansvarlige.
2018 har også været et godt år for DN Holstebro. Vi har haf en perlerække af gode velbesøgte
arrangementer og Årsmødet her i afen er den sidste i rækken. En fn måde at slute året af på.

Mange nye medlemmer
2018 var også året hvor DN Holstebro fk mange nye medlemmer takket være hjælp fra hovedkontoret
med en Facebook kampagne og eferfølgende medlemshvervning. Men jeg mener også vi kan klappe os
selv på skulderen for at være aktve og synlige. Ikke mindre end 132 nye medlemmer har valgt at støte
DN Holstebro og vores arbejde. Vi er virkelig meget glade for hvert enkelt nye medlem. Det betyder
uendelig meget med den megen støte. DN Holstebro har her ved årets afslutning i alt 936 medlemmer.
Mange aktviteter i 2018
Når jeg nævner, at vi har været aktve og synlige, mener jeg det hovedsageligt ud fra at DN Holstebro har
været involveret i ikke mindre end 11 (elleve) aktviteter af forskellig art i 2018. Ikke så sært, at vi har følt
os lidt forpustet i perioder – men det har været på den gode måde.
I april lagde vi ud med et arrangement sammen med Holstebro Folkeuniversitet i Bibliotekssalen ”Ulven
kommer”. Et foredrag med samfundsforsker Hans Peter Hansen, Aarhus Universitet. Flere i Idom
området kender ham fra et forskningsprojekt om det at leve i nærheden af ulven. Midt i april var vi igen i
år med på Økodagen – Slip køerne fri, med en stand ved Sevel Øko. Det er altd besøgt af mange
hundrede børn og voksne. Senere på måneden var 380 elever fra skolerne i Vinderup området ude at
samle afald. DN Holstebro levere juice og boller tl alle.
I starten af juni blev vores fote folder om Evighedstræerne i Sevel afsløret. Den blev udgivet i
forbindelse med en fest i byen. Vores aktve Karen Margrethe Nielsen havde været med ved tlblivelsen
og guidede fere folk rundt tl Evighedstræerne. 10. juni var tlegnet Kystvandringen, som i år blev
arrangeret sammen med Hjerteforeningen og DN i Lemvig, Struer og Holstebro. Vi gik en fot tur fra
Græm Strand op over kliterne tl Spidsbjerg og tlbage langs kysten godt guidet af vildtkonsulent Jens
Henrik Jacobsen fra Naturstyrelsen.
Midt i juni var nogle af vore aktve sammen med ca. 70 4. klasseelever fra Halgård Skole og deres lærere.
De mødtes ved Naturskolen på Nybo Bakke og brugte bla. td på Natur Tjek appen og vandring i skoven.
Vejret var godt og eleverne var gode og nysgerrige.
Inden sommerferien havde vi traditonen tro en ”Tur ud i det blå” for alle de aktve. I år var det LG
Ulfborg/Vemb, der havde arrangeret en meget fot tur tl Vest Stadil Fjord. Her nød vi udsigten, lidt mad i
det fri, Anders`s hjemme-lavede kryddersnaps og holdt et lille møde.

Efer sommerferien lagde vi hårdt ud med en sommertur 2. september rundt i det fote og spændende
Tvis Mølle Naturlaboratorium godt guidet af projektleder Helene Kiærskou fra Holstebro Kommune.
Allerede ugen efer var det Naturens Dag. Her fk vi hjælp af amatør ornitolog Agner Svenstrup fra
Mejdal, som guidede og fortalte om trækfuglene omkring Husby.
Sidst i september havde vi fnt besøg på egnen. I samarbejde med SAGRO/Familielandbruget Vestjylland
havde vi inviteret vores præsident Maria Reumert Gjerding tl et dialogmøde hos landmand Ejnar
Thomsen ved Sir. Målet var at få fundet nogle fællesnævnere, som vi kan arbejde videre ud fra. Det synes
jeg lykkedes. Der var nogle gode diskussioner og bestemt nogle snitlader vi kan bygge videre fra.
Her i starten af oktober havde vi vores andet fælles arrangement med Holstebro Folkeuniversitet. Denne
gang med et foredrag med Morten DD som fere kender fra TV mm. Han er en frisk pust og kunne samle
næsten 100 i bibliotekssalen.
Når man opsummere alle disse arrangementer, mener jeg, at vi har haf kontakt med over 1000 personer
i løbet af året. Det er ikke så ringe, som man siger herude.
Samarbejde med Holstebro Kommune
Som de tdligere år har DN Holstebro også i 2018 haf et rigtg godt og konstruktvt samarbejde med
Holstebro Kommune og deres Natur og Miljø afdeling. Vi sidder også med i Det Grønne Råd sammen
med andre interesseorganisatoner. Holstebro Kommune udsender rigtg mange godkendelser ud i
høring og takket være deres grundige arbejde har vi ikke fundet grundlag for at klage eller sende
høringssvar på ca. 98 % af dem.
Dog har der her for nylig været en høring ude vedr. Klimatlpasningsplanen, som har som formål at
beskyte bymidten for oversvømmelser. Her har DN markeret, at vi ikke mener det er en god ide at
etablere en ret stor dæmning ude i å-dalen ved Storåen. En del af dæmningen er også en beton mur, der
skal stå ude i Storåen, som en del af lukke systemet. Det er normalt ikke tlladt at lave
landskabsændringer eller lignende i å-dale.
DN på regional- og landsplan
DN Holstebro samarbejder også med Samråds Vestjylland, som er vores fælles regionale sammenslutning
i Vest. Undertegnede sidder i formandskabet.
DN Holstebro møder også op hver gang der indkaldes tl Repræsentantskabsmøder, hvor vi har 2 pladser.
Det lykkedes ofe at få 2 af sted. Det er rigtg godt og givende og det giver et super godt netværk med
DN`er fra hele Danmark. Villy og jeg tager tl Kolding næste weekend.
Til slut vil jeg gøre lidt reklame for vores fote hjemmeside og ikke mindst vore Facebook side ”DN
Holstebro”
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