
Årsberetning 2014 

Furesø den 1. november 2014 

Bestyrelsens beretning for DN-Furesø for oktober 2013 - oktober 2014 

  

Igen har vi haft et yderst aktivt år, hvor arbejdet i bestyrelsen har været fuldt optaget 

med Flyvestationen, Allerød Lergrav, tiltag i skovene, registrering af flagermus, 

deltagelse i de Invasive, turplanlægning, græsser laug, leslåningslaug, 

Nyhedsbreve, deltagelse i Foreningsfestival, Flyvestationsarrangement, Store 

Cykeldag, Høstmarked på Skolelandbruget, osv. – det vender vi tilbage til . . . 

  

Samarbejdet i bestyrelsen har været fremragende, som formand må jeg takke alle 

bestyrelses-medlemmer for det arbejde, der er lagt i foreningen i løbet af året  - jeg 

ved at alle har ydet det de kunne, det er det 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 synes at stille til os selv – ingen 

bør have dårlig samvittighed! 

Som det er i en frivillig forening, er der ikke pligt til at påtage sig arbejde; man yder 

det man har lyst og evner til og kan overkomme – familie og job kommer først. 

Jeg skal takke mine to formandskolleger Lisbet og Hanne; der er altid orden på 

tingene, dagsordenen, mødeindkaldelser, booking af lokaler, med mere - men som 

sagt har alle ydet, også via mailen i de sager vi har haft til debat eller høring i årets 

løb. 

En varm tak skal gå til Henrik Vester, som pga sygdom ikke kan deltage mere, hans 

bidrag til stigruppen er synligt i landskabet nord for Farum. 

Vores hjemmeside har masser af oplysninger og opdateres løbende – heldigt at 

vores webmaster har tiden til det! 

Vi har haft gode artikler i aviserne, ikke så mange som tidligere, her er noget vi skal 

have strammet op på: vi skal ikke være så tilbageholdende med at genbruge gamle 

artikler eller omskrive artikler fra vores hovedforening. Vi har været i TV-2 med 

vores afbrændingsprojekt – det lover godt for foråret 2015! 

  

Vi har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder og en del offentlige arrangementer og 

udflugter, nogen med rigtig mange deltagere – formanden og andre 

bestyrelsesmedlemmer har deltaget i 10-12 møder med kommunen på forskellige 

planer, personlige møder og møder i følgegrupper, derudover i borgermøder, der 

har været flere møder med menighedsrådet og med Fredningsnævnet, og 

Naturklagenævnet.. 

Vi har arrangeret udflugter, startende med Kyndelmisseturen og med turen til Møen 

som den mest omfangsrige og velbesøgte. På Flyvestationen har formanden kørt 

mange søndage ”Cykelture på Flyvestationen” af disse to gange, den 15 juni og til 



store Cykeldag den 14. september, som officielle DN-ture, men DN-

bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer har også kørt med på de fleste 

cykelture – der er meget på DN-Furesøs dagsorden, men Flyvestationen og dens 

omegn har rettelig fyldt rigtig meget i 2014. 

”Cykelture på Flyvestationen”  startede i februar og der har skiftende været mellem 

2-3 og op til 40 mennesker med rundt – flere forvaltningsfolk, skovridderen og 

byrådsmedlemmer har deltaget, så de 12 ture har antaget karakter af et effektivt 

lobbyarbejde for naturen på Flyvestationen. 

  

I 2015 skal vi have flere politikere med ud og cykle – det har vist sig at være uhyre 

effektivt, tit ved de ikke ret meget om hvordan der ser ud ude i naturen og en 

cykeltur med DN kan være en øjeåbner. 

Vi har et godt samarbejde med Furesø Kommune og Naturstyrelsen – kommunen 

har i maj måned underskrevet en ny klimaaftale med DN – Hanne og Lisbet deltog 

sammen med Ella Marie. 

Foreningen har været aktiv ved arrangementer på Flyvestationen, Foreningsfestival 

og Høstmarked. Vi er for det meste repræsenteret ved DN-Samrådsmøder både i 

Nordsjælland og Hovedstaden. 

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. 

  

Sager vi har ”vundet” - eller fået god indflydelse: 

Allerød Lergrav – Kommunen endte med ”ikke at modsætte sig fredningen” og 

Fredningsnævnet har fulgt vores seneste forslag til punkt og prikke imod 

kommunens seneste indsigelser; tidshorisont for plejeplan og stier. 

Vi har sat naturen eftertrykkeligt på dagsordenen på Flyvestationen, både ved 

arrangementer, møder med projektleder og frivilligt arbejde, registrering af 

naturværdier, nedtagelse af hegn og indputs til naturpleje. 

Vi har fået formået kommunen til at tage hul på vedligeholdelsen af vandhullerne i 

Farum Nordby – se billeder på vores flickr-side – måske endda nyanlæg af vandhul? 

Hullet i stendiget ved Farum Kirke – måske vinder vi alligevel, selv om afgørelsen i 

Natur- og Miljøklagenævnet gik os imod. Kirken og kommunen arbejder sammen om 

at skaffe adgang uden at lave hul i diget. 

På GB4/Scandinavian GolfClub er der også en sejr – vi pressede kommunen med 

utallige henvendelser og møder til at skride ind overfor overtrædelser af 

lokalplanen; stier der ikke var i orden, nyopførte hegn og groteske ”antiterror-

porte”, manglende afgang til det udyrkede areal og kommunen endte med at 

udstede et påbud om lovligørelse, som ejeren ankede til Natur- og Miljøklagenævnet 

og tabte med et brag – endnu en af de sager Henrik Vester har haft stor andel i. 



Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt Furesø Kommunes tilladelse til 

sortering af PCB og asbest ved HC Container ved Sandet i Kirke Værløse – DN-

Furesø var ikke klager, men skrev et støttebrev til klagen indsendt af 

Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn samt Grundejerforeningen 

Kildebakken. 

Delsejr: I Jonstrup har DN's opmærksomhed på ønskerne fra ejeren af arealet bag 

Seminariet medført at kommunen har ændret i planerne, men langt fra tilstrækkeligt 

til at sikre naturværdierne og til at området arbejder for klimasikring i højere grad 

(forsinkelse af vand til Værebro Å) – denne sag er langtfra og vi er i dialog med 

Jonstrup-89. 

  

  

Alf Blume, formand 
 


