Danmarks Naturfredningsforenings Furesø afdeling.
Bestyrelsens beretning 2017
Alf Blume aflagde bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen har haft travlt i det forløbne år. Der er blevet afholdt mange gode arrangementer,
vandshulstur til Rørmosegård, cykelture på Flyvestationen, nattergaletur, botaniktur, flagermustur,
svampetur og meget vellykkede busture til Pulken i Skåne, til Hallands Väterø og til Samsø. Sidst
har foreningen deltaget i Foreningsfestivalen i de nyåbnede Rådhus.
De største ”tunge” sager i Furesø Kommune er stadig byggeplanerne ved og på Flyvestationen,
Lokalplan 121-1 for den østligste del af Sydlejren og fredning af området øst og syd om Lokalplan
122 for Laanshøj - en fredning, som skal rejses i samarbejde med Furesø Kommune.
Farumgårdsagen fylder også en del, må man sige; den ulovlige lukning af gennemgangen, der ellers
er sikret ved en fredning!
DN deltager i arbejdet i Miljørådet, hvor vi har gode muligheder for at få ting igennem.
Det daglige beslutnings- og planlægningsarbejde klarer vi på bestyrelsesmøder,
arrangementsmøder/aktivitetsplansmøder - og ”indlæg til pressen” møder.
Vi er heldige i Furesø at have en meget engageret og flersidig bestyrelse (misundt i omegnen,
bemærket i hele DN). Formanden fremhævede det fantastisk gode samarbejde i bestyrelsen, hvor
alle trækker hver deres del af læsset.
Formanden takkede de to næstformænd Lisbet og Carsten. Carsten afløste i årets løb Hanne som
næstformand og yder et meget stort arbejde som webmaster. Endvidere Steen Prytz Jensen for hans
store arbejde i forbindelse med Flyvestationen.
Henrik Tyle nævnte, at vi har udarbejdet meget grundige kommentarer til forslaget til
kommuneplan 2017.
Bestyrelsens møder er åbne. Alle er velkomne til at deltage ved mødernes start og stille spørgsmål
til bestyrelsens arbejde.
Vi har en række arbejdsgrupper, som er åbne for alle.
Furesø Græsserlaug laver naturpleje og passer får og kreaturer 2 steder i kommunen.
Skovplejegruppen arbejder især med plejen af Furesø Kommune og Farum Kirkes skove, blandt
andet i forbindelse med etablering af nyopvækst af Farumbøge.
Der er nedsat arbejdsgrupper i forbindelse med plejen af flere af de fredede arealer.
§3 gruppen arbejder med opfølgning på beskyttelsen af arealer, der er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens §3.
Flagermusgruppen afholder ture og arrangementer for at fremme viden om vores flagermus og
beskyttelsen af flagermus. Gruppen arbejder sammen med Furesø Kommune om registrering af
flagermus.
De Invasive samarbejder med kommunen og skovdistriktet om bekæmpelse af invasive arter, bl.a.
Kæmpe-Bjørneklo og Gyldenris.
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