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Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsen har haft travlt i det forløbne 

år. Der er blevet afholdt mange gode arrangementer: foredrag om planternes 

udbredelse, turen Vinterhygge ved Fiskebæk Naturskole, møde om urørt skov, 

affaldsindsamling, vandhulstur på Baunesletten, nattergaletur ved Søndersø, tur ved 

Allerød Lergrav, høstmarked på Skolelandbruget, flagermustur i Jonstrup Vang, 

cykeltur på Flyvestationen, fugletur med bus til Falsterbo, deltagelse i 

Foreningsfestivallen, og en Svampetur til Farum Lillevang og Terkelskov. Desuden 

blev afholdt et antal ture, som kun blev annonceret kort tid i forvejen (facebook-ture): 

Naturvandring ved Søndersø, Gåtur om Søndersø, Botaniktur ved Skovvænget, 

sommerfugletur på Flyvestationen og Baunesletten og flere planteregistreringsture.  

Turene er en god lejlighed til kommunikation med borgerne. Desuden kommunikerer 

vi via hjemmesiden, facebook og nyhedsbrevene. Vi har udgivet 10 turfoldere, der 

kan hentes på bibliotekerne. 

 

Byggerierne ved og på Flyvestationen giver stadig anledning til mange sager, som 

høringer i forbindelse med Hangar 1, Hangar 2 og Hangar 3, byggeplaner mm. 

Desuden sager om udformning af LAR-anlæg, kloak og veje. Også brugen af 

Flyvestationens arealer har giver anledning til flere sager: tilladelse til modelflyvning, 

tilladelse til para- og hanggliding, landingsplads for veteranfly og tilladelse til en 

hestefold. Desuden flere møder om naturforvaltningen på Flyvestationen. Nordpå i 

kommunen har vi blandt andet været involveret i sager om byggeri i de fredede 

områder, i plejeplaner for fredningerne, beskæring af træer og lokalplan for del af 

kaserneområdet. 

Vi kan glæde os over at fredningssagen for Præstesø, Laanshøj og dele af Søndersø 

skrider fremad, og at plejeplanen for Allerød Lergrav fredningen er faldet på plads. 

Vi har skrevet input til den kommende plejeplan for Stavnsholtkilen.  Derimod er 

sagen om publikums adgang gennem Farumgård endnu ikke er afgjort i retten.  

Vi har afgiver et omfattende høringssvar i forbindelse med ændringerne i Natura-

2000 områderne, der endte med at blive udvidet betydeligt. Desuden indførtes store 

arealer med urørt skov i Kommunen. To positive tiltag for vores natur. Vi afventer 

resultatet af arbejdet i Naturrådet. 



Samarbejdet med kommunen har fungeret fint. I flere sager er vi blevet taget med på 

råd tidligt i forløbet, hvilket absolut er en fordel. 

Det daglige beslutnings- og planlægningsarbejde klarer vi på bestyrelsesmøder og 

arrangementsgruppe møderne. Vi er heldige i Furesø at have en meget engageret 

bestyrelse med mange forskellige kompetencer. Der er et fantastisk godt samarbejde i 

bestyrelsen, hvor alle trækker hver deres del af læsset. Formanden takkede de to 

næstformænd Steen og Lisbet, der holder styr på vores mange sager.  Bestyrelsens 

møder er åbne. Alle er velkomne til at deltage ved mødernes start og stille spørgsmål 

til bestyrelsens arbejde. 

Vi har desuden 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. Flagermusgruppen afholder 

ture og arrangementer for at fremme viden om vores flagermus og beskyttelsen af 

flagermus, og gruppen arbejder sammen med Furesø Kommune om registrering af 

flagermus. Botanikgruppen har været aktiv, og en gruppe har organiseret 

affaldsindsamlingen. DN deltager i arbejdet i Miljørådet.  

DNs medlemstal i Furesø Kommune er næsten konstant, i år har vi 1359 medlemmer. 

Tak til alle der støtter os. 

  

Carsten Juel, formand 


