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FORMANDENS ÅRSBERETNING
Det er 6. gang jeg står her og skal komme med årsberetningen. Hvert år bliver jeg endnu
mere stolt af at stå i spidsen for Danmarks største grønne organisation her i Holstebro Kommune.
Tænk hvordan vores land havde set ud, hvis der ikke var noget der hed Danmarks Naturfredningsforening eller andre grønne foreninger. Tænk, hvis vi ikke havde kystbeskyttelseslinjer, åbeskyttelseslinjer, planlove osv.
Det er bestemt ikke fordi der ikke er nok at tage fat på. Naturen og miljøet er stadig forarmet i
noget omfang. Flere natur- og dyrearter er i stor fare for at uddø i vores land.
NATUREN KVÆLES AF KVÆLSTOF
I år kom der bla. en rapport fra DCE, Aarhus Universitet, der hedder ”Tålegrænser for naturen”, der påviser, at naturen er godt i gang med at blive kvalt af kvælstof.
Det er vore kostbare heder, enge, overdrev og moser der er i fare. Årsagen er det luftbårne
kvælstof fra ikke mindst landbruget. DN Holstebro har for længst påpeget, at tålegrænserne er
langt overskredet og at der skal skrides ind mod denne usynlige forurening.
Løsningerne ligger lige for, nemlig i rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen, der kom
her i sensommeren.
VELKOMMEN TIL 270 NYE MEDLEMMER
DN Holstebro er meget glade og taknemlige for at ikke mindre end 270 nye medlemmer fra
Holstebro Kommune har valgt at støtte og bakke op om vores og foreningens arbejde. Medlemsstøtten er kernen i Danmarks Naturfredningsforening og helt uundværligt for at vi kan arbejde for naturen og miljøet.
Vi er bevidste om, at mange medlemmer er passive medlemmer og blot gerne vil støtte med
medlemskabet. Men vi vil så gerne ud og nå de medlemmer, der har lyst til at gøre en aktiv
indsats for noget de evt. brænder for eller måske gerne vil være med i en lokalgruppe eller i
bestyrelsen.
Vi er parate til at hjælpe dig og støtte dig i hvad du end har lyst til.
ÅRETS GANG I DN HOLSTEBRO
Siden sidste årsmøde har vi sædvanen tro haft flere forskellige arrangementer.
I marts måned havde vi 2 rundvisninger på Maabjerg Bioenergy, hvor Aage Juul Jørgensen fortalte og viste rundt på en meget levende måde. 35 borgere valgte at bruge en aften på dette
fantastiske anlæg.
I april var DN Holstebro igen på banen ved den årlige affaldsindsamling. En indsamling, der i
sin tid udsprang fra et pilotprojekt på vejen mellem Sevel og Vinderup og nu har næsten
100.000 deltagere over hele landet.
DN Holstebro havde arrangeret indsamling i Herrup og Ulfborg og i alt 40 borgere kom og bakkede os op på en herlig forårsdag. En stor tak til Herrup-Bjergby Beboerforening for samarbejdet.
I Holstebro arrangerede en flok dagplejemødre deres egen affaldsindsamling med 28 små
børn. De var fine i de gule veste.

Der er efterhånden flere foreninger eller grupper, der deltager i affaldsindsamlingen rundt i
kommunen.
Endelig var vi også med på Naturens Dag i september. I samarbejde med Vibe Søndergaard fra
Naturstyrelsen arrangerede vi en eftermiddag ved Tinkerdal besøgssted ved Skave. I super
sensommervejr kom der næsten 100 voksne og børn for at skyde med bue og pil, hugge træer
med økse, løbe forhindringsbane, bage urtefrikadeller mm. En dejlig dag og sikkert nogle trætte børn om aftenen.
I morgen har vi også et arrangement, som foregår i Sevel. Her afslører Ella Maria Bisshop-Larsen kommunens første Evighedstræer. Det foregår kl. 10.15 ved Børnehuset og der vil komme
mange børn. Alle er velkommen til festligholdelsen.
EN VÅGEN AFDELING
DN Holstebro er en aktiv afdeling med ihærdige lokale aktive. Vi var i sin tid primus motor, da
Holstebro Kommune blev Klimakommune. En aftale som kommunen lever op til. Vi ved at
kommunen vil videre og vi vil som forening have fokus på, at de også kommer videre.
DN Holstebro er med ved bordet når kommunens Det Grønne Råd mødes 2 gange om året. Her
mødes flere grønne foreninger, interesseorganisationer mm. for at blive hørt, og høre hvad der
skal ske fremadrettet i kommunen på natur og miljø området.
Vi bakker op om regeringens længe ventede plan for en øgning i genanvendelsen af vores husholdningsaffald, således at mindst 50 % genanvendes.
DN Holstebro gennemgår alle kommunens godkendelser indenfor natur og miljø. Det er ikke så
få. Langt de fleste går glat igennem. Ganske få bliver vendt en ekstra gang og i ganske få tilfælde sender vi en klage, som forinden er vendt med vores hovedkontor.
Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunens embedsfolk i Natur og Miljø og vil naturligvis
gøre vores for, at det kan fortsætte.
Borgerne og foreninger ved, at vi er her. Det mærker vi ved flere henvendelser pr. telefon eller
mail. Vi er meget glade for dette, da de er vore ”ekstra øjne” ude i den store kommune.
Jeg vil til sidst sige mange tak til alle I andre frivillige i bestyrelsen eller i lokalgrupperne. Det
kan ikke beskrives hvor vigtig og godt det er, at I troligt møder op hver gang vi samles. Vel at
mærke i jeres fritid og uden løn. Hver af jer er et yderst vigtigt tandhjul i et samarbejde som
er mere betydningsfuld end I nok aner.
Jeg vægter meget højt, at vi hygger os og har det socialt godt sammen. Ligeledes, at vi kan
tage nogle gode diskussioner om aktuelle emner. Tak for det.
Denne gang må vi sige farvel og på gensyn til vore 2 suppleanter Leon og Birte. Tak for jeres
indsats i bestyrelsen og jeg håber lokalgrupperne fortsat kan drage nytte af jer.
Endelig vil jeg gøre opmærksom på vores hjemmeside www.dn.dk/holstebro som altid er opdateret og levende. Her kan I også tilmelde jer vores lokale nyhedsmail, så I får nyt om kommende arrangementer lidt før de andre.
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