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ÅRSBERETNING 5. NOVEMBER 2015
Forfatteren og landmand Kjeld Hansen har engang sagt, at hvis ikke Danmarks Naturfredningsforening fandtes, så var der hurtigt nogle der ville opfinde noget lignende. Heldigvis er
DN her og har været her i over 100 år. Mere end nogensinde før er DN en aktuel og vigtig forening på vegne af vores natur, miljø og klima. Jeg er på 8. år meget stolt over at stå i spidsen
for den lokale afdeling her i Holstebro Kommune, sammen med en større flok aktive DNér og
en fast skare af 1000 lokale medlemmer.
Fire sorte år for natur, miljø og klima?
Sidste år i november blev DN´s repræsentantskabsmøde afholdt her i Holstebro. Foruden
borgmesteren havde vi også besøg af den daværende miljøminister Kirsten Brosbøll. Hun advarede fra talerstolen om, at hvis der kom et andet regeringsstyre ville alle de initiativer hun
havde stået i spidsen for højst sandsynlig blive rullet tilbage igen. Den daværende miljøminister skulle desværre gå hen og få ret. Vi fik en ny regering i sommer og nu kaldes en miljøminister såmænd også fødevareminister. Det alene signalerer en nedprioritering af miljø og natur.
Tilbagerulningen af alle de positive tiltag er også i fuld gang: Væk med randzonerne, der må
gødes og sprøjtes mere, der må sågar gødes og sprøjtes på de beskyttede § 3 områder, der tillades projekter/byggerier i kystnærhedszonen og der lægges op til flere tilladelser, klimamålsætningen bliver nedgraderet osv. Det er ikke så få ting der kan ødelægges på bare 4-5 måneder siden vi fik en ny regering. Over 128.000 danskere har skrevet under på, at der ikke
skal bygges indenfor 300 meter kystnærhedszonen. Ikke engang det kan påvirke fødevareministeren. Jeg frygter, der venter fire sorte år for vores natur, miljø og klima.
Lokale ildsjæle som naturens vagthund
Vi har vores gode kompetente folk på vores hovedkontor til at puste folketingspolitikerne i nakken og til at påvirke dem i en mere grøn retning. Lokalt har vi en pæn flok grønne ildsjæle,
der holder øje med at vores egen kommune overholder love og regler. Mange tror fejlagtigt, at
det er DN, der nærmest laver lovene på natur og miljø-området. Det er folketinget, der vedtager samtlige love og regler og kommunerne skal efterleve disse. DN Holstebro gennemgår
rigtig mange godkendelser fra Holstebro Kommune og kun meget få kommer under lup og i
samarbejde med hovedkontoret finder vi ud af om der grundlag til at klage til Natur og Miljøklagenævnet. Det er yderst sjældent det sker og særligt kun hvis vi tror på, at vi kan få
medhold. Men ved vores konstante rigtig gode samarbejde med kommunens natur og miljøafdeling, finder vi ofte en løsning eller forklaring på vores undren.
Igen i år har vi fået mange henvendelser fra borgere, der enten skriver eller ringer. Det er et
tydeligt tegn på, at borgerne ved vi er her og at vi et til at tale med. Alle får et svar og alle bliver behandlet fair og ordentligt. Men vi ligger heller ikke skjul på, at vi gerne ser at man enten er medlem eller overvejer at blive medlem af DN. Det er medlemmernes bidrag der gør at
DN fungere og kan arbejde så grundig, som vi gør.
Igen et år med velbesøgte DN arrangementer
DN Holstebro har igen i år arrangeret ture rundt omkring i vores store kommune. Lige siden vi
lavede et lille pilotprojekt med affaldsindsamling mellem Sevel og Vinderup har DN Holstebro
været med ved den årlige affaldsindsamling. Vi bakker op om skolerne i Vinderup området
med boller og juice, hvor der deltager rigtig mange elver. Den 19. april var vi med vore egne
arrangementer i Ulfborg Kirkeby og ved Skånsø ved Vinderup. Der kom et pænt antal og hjalp
med at få ryddet op de to steder. Samme dag var DN Holstebro repræsenteret ved den årlige

”Slip køerne fri dag” ved Sevel Øko ejet af Linda og Kurt Heldgaard. Det tiltrækker ufattelig
mange børn og voksne og mange lagde vejen forbi vores stand.
Den 7. juni var den landsdækkende Kystvandrings Dag, som vi hvert år arrangere sammen
med DN Struer og Lemvig. I år fandt det sted i Holstebro Kommune nemlig fra Ejsingholm til
Hostrup Hovedgård i Skive Kommune. Over 90 glade vindblæste personer nød den flotte tur i
selskab med Bo Boysen, Holstebro Kommune, murermester Chresten Ransborg, Ejsing og vores egen Arne Christensen, som undervejs guidede deltagerne i alt lige fra botanik, fugle, planter, pumpehus mm. Vi sluttede af med kaffe og lagkage i Hostrup Hovedgård.
Naturens Dag er også en fast mærkedag for DN Holstebro. 13. september havde vi, i samarbejde med Naturstyrelsen, inviteret til bustur eller fisketur fra Skærum Mølle ved Vemb. I alt
ca. 70 glade mennesker var med på ideen. Naturbussen var fyldt og andre fik mulighed for at
fiske i den ellers lukkede Teglværkssø. Begge ting under kyndig guiding af naturvejledere fra
Naturstyrelsen. I bussen fortalte desuden Gudrun fra Skærum Mølle og vores egen Anders
Plougmann.
Sidste arrangement inden sommeren gik på held foregik ved Skånsø den 27. september. Vi forsøgte igen i år med en svampetur med biologistuderende Sebastian Mcqueen som guide. Igen i
år kom der ca. 100 deltagere i det flotte solskinsvejr. Svampeture er tilsyneladende meget populær. I år fik vi afholdt dagen inden jagten gik ind, modsat sidste år. Så alle kunne føle sig
sikre.
Jeg vil gøre lidt reklame for fire klimaforedrag som Bo Boysen, Holstebro Kommune har arrangeret og som DN Holstebro bakker op om og reklamere for. De foregår på Holstebro Gymnasium. Foredragene er gratis og tidspunkterne kan ses på vores hjemmeside www.dn.dk/holstebro. Her kan man også tilmelde sig vores lokale nyhedsbrev ligesom over 200 andre har
gjort.
I foråret 2016 kommer der en DN event til Holstebro by, som vi vil komme tilbage til i det nye
år.
Jeg vil meget gerne rette en særlig tak til Jer aktive der sidder i bestyrelsen, både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Jeg synes, vi har en velfungerende bestyrelse med nogle rigtig
gode folk, gode konstruktive og hyggelige møder med gode debatter og meningsudvekslinger.
Vi skal aldrig glemme det sociale i det at være aktiv bl.a. når vi holder vores årlige sommerudflugt til et sted i kommunen, besøg hos Mona og Ib i deres hyggelige sommerhus med Anders`
røgede ål mm. Det er guld værd.
Også en stor tak til de aktive i vore tre lokalgrupper. I ved hvor skoen trykker helt lokalt. Vores
uundværlige hjemmeside og lokale nyhedsbrev, som sendes til cirka 200 personer er et yderst
vigtigt redskab, som bestyres flot af vores webmaster Jens Dåsbjerg. Tak til dig.
Således er vi klar til at tage fat på en ny sæson.
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Årsmøde / generalforsamling
På valg:
Mona Thomassen, Mejdal. Genvalgt
Arne Kubert, Mejdal. Genvalgt.
Ole Primdahl, Vinderup. Genvalgt.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Anders Plougmann, Torsminde
Jens Overgaard Christensen, Staby
Niels Jørgen Gundersen, Nr. Felding
Villy Pedersen, Nr. Felding
Theodor Galsgaard, Vemb
Arne Christensen, Vinderup
Suppleanter:
Beritt Killerich – ønskede ikke genvalg
Kaj Berg Hansen, Holstebro. Genvalgt.
Vita Thorsager, Holstebro. Ny valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig 23. november.

