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I år det 10 år siden, at afdelingerne i Ulfborg/Vemb, Holstebro og Vinderup slog kludene sammen og blev til 
en afdeling, nemlig DN Holstebro. Det var en speciel periode dengang og lidt spændende, hvorledes det nu 
skulle komme til at gå. Det har vist sig for det første, at det var rigtig godt og naturligt, at vi blev til en stor 
bestyrelse og afdeling og for det andet mener jeg, at vi hurtigt fik et rigtig godt samarbejde og en meget 
funktionsdygtig og god bestyrelse. Jeg har haft glæden af, at være formand for bestyrelsen i hele perioden 
og er stolt af dette.

Også i 2016 har DN Holstebro været aktive hvad angår arrangementer. Vi lagde ud i foråret den 17. april 
hvor vi havde en pæn stor stand på Økodagen, hos det økologiske landmandspar Linda og Kurt Heldgård i 
Sevel. Det er andet år vi er med og det altid en stor fornøjelse med mange besøgende. I år havde vi fokus på
Natur Tjek.

Den 22. maj var vi med, da hovedkontoret havde arrangeret en ”Gift fri have” arrangement i samarbejde 
med Holstebro Kommunes Naturskole ved Holstebro. Her kom 45 børn og voksne og byggede humlebi-
kasser, som de kunne tage med hjem i deres giftfrie haver. Det foregik i højt solskin.

Efter sommerferien den 8. september var 3 af vore bestyrelsesmedlemmer med i et helt nyt projekt i 
samarbejde med Kent Byrialsen fra Holstebro Kommunes Natur og Miljø afdeling. 71 elever fra 4. klasserne 
på Halgård Skole kom cyklende ud til Holstebro Kommunes shelterplads på Nybo Bakke, sammen med deres
lærere. Projektet går ud på undervisning ude i det fri og de tre aktive fra DN Holstebro skulle bla. undervise i
Natur Tjek appen. En dejlig travl dag ude i det gode sommervejr.

Søndag den 11. september kom så Naturens Dag, som DN Holstebro har deltaget i hvert år. I år foregik det 
ved Tvis Mølle og det ny planlagte naturcenter. Der var arrangeret rundvisning i området ved Kent Byrialsen,
fortælling om teglfremstilling og om Tvis Kloster ved Ann Bodilsen fra Holstebro Museum. Vi havde fået fat i 
Rasmus fra juniorafdelingen i Holstebro Lystfiskerforening, som fiskede sammen med børn og voksne. Niels 
Jørgen og Kaj fra DN Holstebro havde arrangeret bål og grill og havde lidt fisk med i reserve, som vi sluttede 
af med at nyde. 50 børn og voksne kom forbi stedet denne herlige varme solskinsdag.

Vi sluttede året af med svampejagten ved Skånsø ved Vinderup, hvor biologistuderende Sebastian Mcqueen
igen kom og guidede de 80 gæster, der kom på en ny varm sensommerdag.

DN Holstebro er en aktiv og levende afdeling med en god bestyrelse, som også vægter det sociale højt. 
Foruden at vi følger med i kommunens afgørelser, som der oftest er helt i orden, går vi også op i at vi har det
godt og hyggeligt sammen. Det er meget vigtigt at de nye aktive føler sig velkommen og godt tilpas i 
bestyrelsen. Vi har fortsat de tre lokalgrupper i områderne Ulfborg/Vemb, Holstebro og Vinderup.

Vi har en opdateret hjemmeside og vi udsender jævnlig et nyhedsbrev. Begge dele pga. stor hjælp fra Jens 
Daasbjerg. Jeg har som formand det mål, at vi også skal have startet en lokal DN Holstebro Facebook side op
inden alt for længe.

Ved sidste års Årsmøde havde vi besøg af Simon Krøs, som er projektleder for Natur Tjek. På 
Danmarkskortet på Natur Tjek hjemmesiden, kan man se at Holstebro Kommune nu er helt mørkegrønt. Det



betyder, at Natur Tjekkere i vores område har registreret maksimalt indtil videre. Det kan vi godt være stolte
over. Vores ihærdige indsats har båret frugt og vi skal fortsætte med dette i 2017.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres fremmøde og indsats i det forgangne år og ikke mindst tak for et 
rigtig godt og konstruktiv samarbejde og gode grin.

Også tak til de aktive i lokalgrupperne. Vi giver den alle en skalle i 2017 og skal arbejde på at få endnu flere 
medlemmer og aktive fremadrettet.
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