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ÅRSMØDE 2019

FORMANDENS BERETNING

I DN Holstebros 12 årige historie, er det allerførste gang, at vi afholder Årsmødet her i Vin-
derup. Vi har holdt det et år i Ulfborg og ellers har vi afholdt det i Holstebro. I år var der nær-
liggende, at mødes i Vinderup, da aftenen glimrende foredragsholder kommer her fra byen.
Jeg har været formand alle de 12 år, hvor vi har været en stor afdeling for hele kommunen og 
det er jeg meget beæret over og respektere det ekstrem højt.
Nogle i vores bestyrelse har været med alle årene. Nogle er gået ud og andre nye er kommet 
til. Vi repræsenterer de 900 gode medlemmer som vi har her i kommunen. På landsplan har vi 
over 134.000 medlemmer og er dermed fortsat Danmarks største og, synes vi, vigtigste grøn-
ne organisation.

Året 2019 startede godt ud, med et rungende ”nej” i Folketinget til et forslag fra Dansk Folke-
parti om at fratage Danmarks Naturfredningsforening retten til at rejse Fredningssager. En ret 
som DN har haft i næsten 100 år og som altid er anvendt efter velovervejede og grundig gen-
nemgang af hver enkelt sag. DN har en lille stab af meget erfarne og dygtige fredningseksper-
ter, som faktisk også er en stor hjælp for kommunerne, når der rejses en fredningssag. DN  
bestemmer ikke om et område skal fredes. Det afgør Fredningsnævnet, som består af en dom-
mer og repræsentanter fra byrådene i pågældende område. Det er meget vigtigt, at lodsejere 
er involveret i sagen.

Bestyrelsen i DN Holstebro holder bestyrelsesmøder ca. 9-10 gange om året. Hvis dagsorde-
nen er tyndt aflyses mødet. Vi mødes i Holstebro på Holstebro Aktivitetscenter. Men hvert år i 
juni mødes vi et sted ude i det blå, hvor en af de 3 lokalgrupper finder et lokalitet som vi skal 
se. Derefter hygger vi os med lidt mad og drikke og holder et lille møde inden sommerferien.
I år gik turen for øvrigt til Sevel Kalkværk og Stampestrømmen ved Herrup, hvor Jens Nymose
fortalte om området.
Vi tager vores opgave seriøst og behandler vigtige sager grundigt med diskussioner og ofte 
med hjælp fra vore fagmedarbejdere på hovedkontoret i København. Ud af de mange hundre-
de godkendelser fra kommunen, er det en lille promilledel, som kigges ekstra efter i sømmene 
og hvor vi måske kommer med kommentarer. Det viser også at Holstebro Kommune overord-
net gør deres arbejde godt og vi har et rigtig godt samarbejde og dialog med kommunen.

2019 har været et lidt stille år mht. aktiviteter fra vores side. Men vi står ikke stille.
Folkeuniversitetet Holstebro holder flere foredrag hvert år. I år har DN Holstebro været medar-
rangør af 2 foredrag: I foråret ”Geologien i Geopark Vestjylland” v/ professor Nicolaj Krog Lar-
sen og her i efteråret ”Nyt lys over fuglenes evolution” v/ professor Jon Fjeldså.  Begge var vir-
kelig godt besøgt. Foredragene er gratis for DN medlemmer.
I april var vi traditionen tro på pletten med en stand på Økodagen ved Sevel Øko, hvor køerne 
slippes ud kl. 12.00. Over tusinde mennesker kom forbi vores stand, incl. masser af børn.
Sidst i maj arrangerede vi en Nattergaletur om aftenen ved Hellegård Å hos Christina Kjelds-
mark i samarbejde med Naturvejleder Bo Boysen fra Holstebro Kommune. Flere andre borgere
i området fortalte om deres interesseområde. Over 60 glade mennesker var med på denne 
lune forårsaften.
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Ligeledes finder den årlige Affaldsindsamling sted over hele landet om foråret. En event om 
faktisk udspringer her fra egnen hvor lokale DNer lavede et lille pilotprojekt med affaldsind-
samling mellem Vinderup og Sevel for en de år siden. Desværre med en fyldt trailer. Hoved-
kontoret tog ideen op og det har siden bredt sig til hele landet med næsten 200.000 deltagere.
Skolerne i Vinderup området var med igen i år for 16. gang og med ca. 400 skolebørn. Meget 
flot.
I maj fandt den årlige Kystvandring sted. I år foregik den ved Thyborøn. Turen var arrangeret i
et samarbejde mellem DN Lemvig, Struer og Holstebro.
De samme foreninger arrangerede Naturens Dag, som foregik i Klosterhede Plantage med fo-
kus på børnefamilier.
I slutningen af juni havde egnen besøg af vores præsident Maria Reumert Gjerding, som var 
på besøg hos formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild på hans gård i Hjerm. Det 
var arrangeret af den lokale landboforening og havde fokus på Faunastriber. De to frontfigurer 
har en god kemi sammen og der var en rigtig god stemning i Martin Merrilds have, hvor der 
var et møde og dialog. DN og L&F kom jo tidligere i år med et fælles udspil med titlen ”Fælles 
løsninger – for natur og landbrug”. Om at tage en del af landbrugsjorden ud og omlægge til 
natur. Vi afventer om den nye Regering vil tage handsken op og føre det ud i livet. 

DN Holstebro er altid repræsenteret ved vore årlige Repræsentantskabsmøder, som er DNs 
landsmøder og højeste organ indenfor foreningen. Det er meget vigtigt at være der både for at
blive inspireret og netværke med andre fra hele landet. Her sidst i denne måned foregår det i 
Helsingør.

DN Holstebro deltager også i Det Grønne Råd, som er et kommunalt organ bestående af for-
skellige interesseorganisationer. 

Projektet ”Vild Med Vilje” er et hit i år, hvor flere og flere kommuner hopper med på vognen 
bla. Herning Kommune. Det handler i korte træk om at kommunen lader grønne områder stå 
vildt i stedet for at slå dem konstant og i stedet gør områderne mindre ”pænt”. Det sparer 
penge og giver meget mere biodiversitet. Man kan eks. starte i sin egen have. Kommunen har 
barslet med at de vil komme med et udkast og forhåbentlig tilslutte sig projektet. DN Holste-
bro venter spændt og bakker op om det.

Det vil vi også gøre hvis Holstebro bliver ”Giftfri Have” kommune, ligesom andre af landets 
kommuner og ikke mindst tusindvis af private haver.

Endelig vil jeg gøre lidt reklame for Naturfamilier Holstebro som er en søster organisation til 
DN og er startet af DN. Her i Holstebro er de kommet rigtig godt i gang med næstflest Face-
book medlemmer i hele DK – kun overgået af København!! Det handler om at få flere børn ud i
naturen.

Vores hjemmeside er hele tiden opdateret og styres eminent af Jens Daasbjerg og vores lokale
Facebook side DN Holstebro øger hele tiden antallet af følgere. Vi nærmer os 500.

Jeg vil rette en kæmpe stor tak til bestyrelsen og andre aktive i DN Holstebro. Overskriften er 
at vi skal have det godt, sjovt og hyggeligt sammen og nye skal føle sig meget velkommen og 
klædt på.

Ole Primdahl
Formand, DN Holstebro



Årsmødet blev afholdt med genvalg til følgende bestyrelsesmedlemmer:

Arne Christensen, Vinderup
Villy Pedersen, Nr. Felding
Theodor Galsgaard, Vemb

Flg. suppleanter blev genvalgt/valgt:

Anne Marie Blæhr, Vinderup
Kaj Hansen, Holstebro
Janne Hansen, nyvalgt.

Bestyrelsen konstitueres 18/11-2019 

Hele bestyrelsen kan ses her på hjemmesiden.


