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                                                               Furesø den 23. oktober 2013 

  
Bestyrelsens beretning for DN-Furesø for oktober 2012 - oktober 2013 
  
Året har været godt for DN-Furesø - ud over de "almindelige" aktiviteter så som 
møder, arrangementer, artikler til lokalpressen, nyhedsbreve og arbejdet i 
arbejdsgrupperne, så har Allerød Lergrav, Søndersø og jord- og stendiget ved 
Farum Kirke fyldt en del. Forskellige sager på Farum Kaserne, ved Bundsåen, Kong 
Volmersvej, Skat Kemps Vej, Forårsvej og problematikken med visse 
befolkningsgruppers uvilje mod afgræsning dukker op med jævne mellemrum. Alle 
sager sendes rundt til bestyrelsen+suppleanter til diskussion og evt. kommentering, 
men de fleste sager klares derefter af næstformænd og formand. Enkelte sager, der 
ikke tåler opsætning, klares af formanden med mulighed for efterfølgende 
afklapsning på førstkommende bestyrelsesmøde. 
  
Samarbejdet i bestyrelsen har været yderst fint, jeg må takke alle 
bestyrelsesmedlemmer for det arbejde, der er lagt i foreningen i løbet af året - jeg 

ved at alle har ydet det de kunne, det er hvad vi kan i en frivillig forening – vi skal 
ikke leve op til nogen krav fra hinanden, og vi skal være tilgivende overfor hinanden 
og overfor os selv, hvis vi ikke lever op til de krav vi stiller til os selv – ingen har 
brug for dårlig samvittighed – det kan jeg ikke understrege nok! 
Som det er i en frivillig forening, er der ikke pligt til at påtage sig arbejde; man yder 
det man har lyst til og kan overkomme. 
Jeg skal takke mine to formandskolleger Lisbet og Hanne; uden Jeres indsats var 
det ikke gået, der er altid orden på tingene, dagsordenen, mødeindkaldelser, 
booking af lokaler, med mere - men som sagt har alle ydet, i græsserlaug, i 
kommunikationsgruppen, i arrangementsgruppen, ved arrangementer i naturen, de 
invasive, flagermusgruppen (som er fødselshjælper for lignende projekter i 
Rødovre, Rudersdal og Herlev kommuner), skovplejegruppen, m.fl. og i stort og 
småt i alle de sager vi har haft i høring i årets løb. Vores hjemmeside har masser af 
oplysninger og opdateres løbende – heldigt at vores webmaster har tiden til det! 
  
Vi har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder og mindst 8-10 offentlige 
arrangementer og udflugter, nogen med rigtig mange deltagere - 
bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 10-12 møder med kommunen på forskellige 
planer, derudover i borgermøder og i Miljørådets møder, der har været møder med 
menighedsrådet og med Fredningsnævnet, Naturklagenævnet og Friluftsrådet. Vi 
har et godt samarbejde med Furesø Kommune, i langt de fleste sager trækker vi på 
samme hammel og Kommuneplanen har helt tydelige DN-fingeraftryk. 
Foreningen har været aktiv ved Miljødag på Bymidten, Foreningsfestival, 
Høstmarked, arr. for nye borgere. Vi er repræsenteret ved DN-Samrådsmøder både i 
Nordsjælland og Hovedstaden. 
  
Sager vi har ”vundet”: 



Asfalten på hundetræningsbanen er væk. 
Debatten om Søndersø er ikke endt endnu: tivolisering af søens omgivelser og nye 
aktiviteter på søfladen – om ikke vi har vundet 100%, har vi haft stor indflydelse på, 
at processen er mere kvalificeret, og vi har ved slet skjult trussel om fredning 
formået at kommunen har taget en tænkepause. 
Faktisk er åbningen af Flyvestationen sket siden sidste årsmøde – endnu en gang 
velfortjent ros til Steen PJ for det hestearbejde, der ligger bag denne succes – mere 
arbejde forestår i Naturstyrelsens følgegruppe. 
Stier er åbnet: Lillevangsstien efter mange års sværdslag – senest har regionen 
fremsat varsel om registrering af stiforløbet som forurenet på V2 – asfalt i 
pløjemarken. 
Trevang/Bregnerødstien er ”åbnet” men den vender vi tilbage til, fordi dens 
udformning ikke svarer til kommuneplanen, der har stien registreret som 
”overordnet sti”. 
  
Vi afventer afgørelse på fredningsforslaget vedrørende Allerød Lergrav, hvor der 
siden sidst er afholdt borgermøde – borgermødet og efterfølgende debat internt har 
medført, at et revideret fredningsforslag, der imødekommer langt de fleste af 
indvendingerne fra ejeren, er fremsendt til Fredningsnævnet. 
Stavnsholtkilefredningen er endnu ikke afgjort i Naturklagenævnet – mærkeligt at 
det tager så lang tid, og vi afventer også udfaldet på vores klage over hullet i 
stendiget ved kirken, ligeså afgørelse på juletræsplantningen på Nordtoftdal. 
  
Formand og næstformænd m/k har i årets løb mødt eller korresponderet via mail 
eller telefon med folk fra forskellige grundejerforeninger, der har spurgt os til råds 
om naturpleje og lokalplanforhold. 
  
Vi satte os som mål for dette år, at vi ville koncentrere os mere om vores 
kerneområder - vi skulle i 2013 blive bedre til at lokke folk ud og opleve naturen - få 
fingrene i substansen. 
Jeg synes at vi er kommet godt på vej: rigtig gode arrangementer med registrering 
af padder, hvor rigtig mange mødte op til veltilrettelagte arrangementer med masser 
af fiskenet og akvarier – samt krybdyrsturene, som har været (igen) plaget af dårligt 
vejr, men trods det har været succeser. Flagermusture, insektture, fugleture og 
svampetur – godt arbejde! 
Vi vil fortsætte med at præge dagsordenen i kommunen til gavn for naturen, i 
lokalpressen, i samarbejdet med kommunens forvaltning og i dialog med Furesø 
Kommunes politikere og foreninger. 
  
Jeg vil nu give plads til at andre i bestyrelsen kan supplere, da der helt sikkert er 
noget som jeg har glemt at fremhæve. 
  
Alf Blume, formand 
 


