
Årsberetning 2012 

DN Furesø - beretning 2012 

  

  

                                                                                       Furesø den 6. oktober 2012 

  

  
Årsberetning for DN-Furesø fremført af formanden: 

  

Året har været usædvanlig hektisk - ud over de "almindelige" aktiviteter så 

som møder, arrangementer, artikler til lokalpressen, nyhedsbreve, arbejdet i 

grupperne, så har foreningen været involveret i to store projekter: Natur og 
Miljøfestivalen og Åbningen af Flyvestation Værløse. 

  

Samarbejdet i bestyrelsen har været fremragende (bogstavelig talt når jeg 

sammenligner med andre formænds oplevelser), jeg kan ikke takke de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer nok for det arbejde, der er lagt i foreningen i løbet af 

året - jeg ved at alle har ydet det de kunne.  

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. Der er ingen grund til at 
fremhæve nogen, men jeg skal alligevel takke et par stykker særligt: 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; Steen Prytz for hans kæmpe indsats i Åbningsgruppen og Kay, 

Hanne og Christel i festivalgruppen - men som sagt har alle ydet, i 
græsserlaug, i kommunikationsgruppen, i arrangementsgruppen, de invasive, 

flagermusgruppen, skovplejegruppen m.fl. og i stort og småt i alle de sager vi 

har haft i høring i årets løb samt ved afvikling af arrangementer. Stor tak til 

HELE bestyrelsen. 
Tak til Mogens som udtræder af bestyrelsen, for mange års indsats, vi satser 

stort på at vi kan stadig bruge dine ekspertiser, selv om du nu er menigt 

medlem og mon ikke du fortsætter i græsserlauget. 

  
Når jeg kigger i mailboksen, så er der 5-600 mails vedrørede DN-sager, 

derudover mails om festival og åbning af Flyvestationen. Og der er stadig 

papirbuker på skrivebordet og i reolen, sels om jeg prøver at have alt på 

computeren. 
  

Vi har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder og mindst 7-8 offentlige 

arrangementer og udflugter - bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 8-9 møder 

med kommunen på forskellige planer, i borgermøder og i Miljørådets møder: 

der har været møder med menighedsrådet og med fredningsnævnet. Vi har et 
godt samarbejde med Furesø Kommune, i langt de fleste sager trækker vi på 

samme hammel og Kommunens Grønne Plan har helt tydelige DN-fingeraftryk.  



  

I årets løb er fredningsforslaget vedrørende Allerød Lergrav sendt til 

Fredningsnævnet, som i nær fremtid indkaldet til borgermøde. 

  
Formanden har mødt folk fra forskellige grundejerforeninger, der har spurgt os 

til råds om naturpleje og lokalplanforhold - andre er rådgivet pr. telefon. 

  

Svimlende er det ikke? 

  
Næste år må vi koncentrere os mere om vores kerneområder - der skal ikke 

åbnes flere Flyvestationer eller laves festival, men vi skal i 2013 blive (endnu) 

bedre til at lokke folk ud og opleve naturen - få fingrene i substansen.  

Det er fint med alle de der nyder naturen på alle måder, men naturen må ikke 
udelukkende blive en grøn kulisse for individuel selvudfoldelse (ja ja, jeg ved 

godt at jeg provokerer) men skismaet mellem benyttelse og beskyttelse er jo 

helt fremme i debatten i lyset af borgermødet om græsning og nogle indlæg i 

debatten ,der tegner et urimeligt billede af naturbeskyttelse og kampen for 
biodiversitet.  

Vi skal fortsat være med til at sætte dagsordenen til gavn for naturen, i 

lokalpressen, i samarbejdet med kommunens forvaltning og i dialog med 

Furesø Kommunes politikere. 
  

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. 
 


