
Formandens beretning DN-Furesø 29. oktober 2016 

  
Vor forening har stor lydhørhed i Furesø Kommune, forvaltningsfolk og politikere ringer og spørger 
os til råds, vores indputs bliver taget alvorligt i rigtig mange af de mellemstore sager. Når det 
kommer til de største, så afsløres det i løbet af kortere tid. De største sager er byggeplanerne ved 
og på Flyvestationen. 
Jeg nævner kort: Lp.121 for sydlejren på Flyvestationen og Lp.122 for Laanshøj. 
Der bliver en masse armlægning, når specielt Lp.122 for Laanshøj offentliggøres om en uges tid – 
udkastet har lænet sig noget i retning af DN's ønsker, men er det nok? - Jeg viser senere nogle kort 
hvor man kan se problemerne. 
 
I årets løb er to fredninger kommet på plads, Fredningen af Allerød Lergrav og fredningen af 
Stavnsholtkilen. Begge fredninger er rejst af DN alene og det har været lange processer, hvor foreningen 
(med hjælp fra Madsneøgade) har stået alene på barrikaden når fredningerne skulle forsvares overfor 
kommune, landskabsstyrelsen, diverse ejere, Fredningsnævnet og Naturklagenævnet. 
Vi har haft hjælp fra bl.a. DOF og enkeltpersoner med specialviden. 
  
I årets løb har vi haft fotoudstilling/maleriudstilling sammen med Azurmalerne – mange fine 
billeder fra Hanne, Carsten og formanden. 
I begyndelsen af april var DN med bus til Pulken for at se på traner bl.a. 
I slutningen af maj bustur til Stevns. 
Der har været nattergale- og flagermusarrangementer – og flere fra bestyrelsen har cyklet med på 
en del ”Cykelture på Flyvestationen” - formanden har selv cyklet med en 4. klasse, med 
Ingeniørforeningen, med Furesø Kommunes ledelsessekretariat og en projekttur med blandede 
DN'ere og folk fra Cyklistforbundet. 
  
Formanden har deltaget i to arrangementer på Naturstue Hjortøgård, det seneste et rejsegilde. 
  
At være frontfigur for en indflydelsrig forening har kastet et par priser af sig: Kulturelt Samråds 
”Græsrodspris” og Furesø Kommunens ”Kulturpris” - med en check på 10.000 i halen. Dette på 
baggrund af primært naturarbejdet, som hele bestyrelsen har del i, tak alle sammen! (jeg beholder 
selv pengene) dels andre kultur- og historieinteresser som formanden selv har dyrket. 
  
Senest den 9. oktober har vi kørt endnu en bustur med fortrinsvis nyindmeldte medlemmer – 
kommunen rundt. 
  
Det daglige, almindelige bestyrelsesarbejde klarer vi på bestyrelsesmøder, arrangements- og 
aktivitetsplan- og ”indlæg til pressen”møder – og så er det så heldigt, at vi i Furesø har sådan en 
fremragende bestyrelse (misundt i omegnen, bemærket i hele DN) – ikke at alle Bs-medlemmer 
laver lige meget, det kan hverken forlanges eller forventes, men alle på hver sin måde har trukket 
en del af læsset – vi har jo forskellige baggrunde og muligheder og frivilligt arbejde må aldrig blive 
tvang! 
En særlig tak til næstformændene Lisbet og Hanne som trækker læsset med de kedelige 
administrative opgaver: dagsordener, referater, lokalebooking o.m.m., vores webmaster Carsten 
og en tak til en særlig ildsjæl vedr. Flyvestationen: Steen Prytz. 



  
Alt i alt et super år, hvor naturen ser lidt bedre ud i Furesø fordi vi var med! 
  
Alf Blume, formand 
Nygårdterrasserne 201D 
3520 Farum 
 


