
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING I FURESØ KOMMUNE

                                                                                  Furesø den 19. oktober 2015

Bestyrelsens beretning for DN-Furesø:

DN-Furesø har haft et aktivt år, møder, arrangementer, artikler til lokalpressen,
nyhedsbreve, arbejdet i grupperne. Samarbejdet i bestyrelsen har som sæd-
vanligt været storartet, 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 fremhæ-
ve nogen, men jeg må igen takke et par stykker særligt: mine to formandskol-
leger Lisbet og Hanne J.; uden jeres indsats var det ikke gået, der er altid or-
den på tingene, dagsordenen, mødeindkaldelser, booking af lokaler, med mere 
- men som sagt har alle ydet, i græsserlaug, i kommunikationsgruppen, ved 
webmasterarbejde, 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 
samt dem vi bruger som ”konsulenter”.
Når jeg kigger i mailboksen, så er der 5-600 mails vedrørede DN-sager – hvis 
vi tæller ind- og udgående så langt over 1.000 mails. 

Vi har i årets løb afholdt 11 bestyrelsesmøder og mindst 6-7 offentlige arran-
gementer og udflugter (ekstra tak til Hanne C. for Tranetur og Stevnstur) - be-
styrelsesmedlemmer har deltaget i 8-9 møder med kommunen på forskellige 
planer, i borgermøder og i Miljørådets møder: der har været møder med me-
nighedsrådet og med Fredningsnævn og Natur- og Miljøklagenævnet. Vi har et 
godt samarbejde med Furesø Kommune, i mange sager er vi enige om det me-
ste – mens vi andre gange må hive kommunen i ørerne eller direkte sende en 
klage til NMKN. 

Fredningen vedrørende Allerød Lergrav er afgjort og klagen fra ejeren er ind-
bragt for NMKN – det offentlige møde med NMKN var noget hårdt, da ejeren 
brugte alle midler for at undgå fredning, som han mener er et groft indgreb i 
hans ejendomsret.

Formand og næstformænd har mødt eller talt i telefon med folk fra forskellige 
grundejerforeninger, der har spurgt os til råds om naturpleje og lokalplanfor-
hold - andre er rådgivet pr. telefon.
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Næste år står der Flyvestations Sydlejr på ret meget af dagsordenen – der bli-
ver lavet revideret helhedsplan, rammelokalplan, dellokalplaner og delområder 
sælges fra af Freja. Freja rådgiver, ”Den Tredie Natur” har tanker i Helhedspla-
nen, som vi har rost, om at føre naturen helt ind til husene i delområderne – 
smukke tanker, men erfaringerne fra Farum Kaserne og Rørmosegård tyder på,
at det der i planerne er opført som ”natur” tit alligevel bliver til klippet græs el-
ler ”park”. 
Vi går til det fremtidige arbejde om Flyvestationen med åbent sind – men vi vil 
fastholde at hensynet til bestående naturværdier ikke må vige for ny ”anlagt 
natur”.  
DN-Furesø har indsendt et meget omfattende høringssvar til helhedsplanen 
(Tak til Steen P.) og vi venter spændt på den reviderede helhedsplan som skal 
danne inspiration for kommunens rammelokalplan.
Det er fint med alle de, der nyder naturen på Flyvestationen, men naturen må 
ikke udelukkende blive en grøn kulisse for idræt – naturen skal nogen gange 
have plads og visse områder beskyttes mere end andre (skismaet mellem be-
nyttelse og beskyttelse). 
Vi skal fortsat, i 2016, være med til at sætte dagsordenen i vores lokalområder
i kommunen til gavn for naturen, i lokalpressen, i samarbejdet med kommu-
nens forvaltning og i dialog med Furesø Kommunes politikere og andre forenin-
ger.

DN centralt har i år foretaget telefonhvervning i Furesø Kommune. Det gøres 
hvert 5. år i afdelingerne for at skaffe nye medlemmer. Bestyrelsens medlem-
mer har denne gang som et forsøg uddelt over 1000 breve i udvalgte områder 
for at støtte kampagnen. Vi kan se, at det har nyttet. I Jonstrup, hvor der har 
været aktuelle sager, har vi fået 6 gange så mange nye medlemmer, som der 
gennemsnitligt hverves. DN Furesø vil gerne beholde og styrke sin plads som 
den afdeling i landet med næstflest medlemmer ift. indbyggere.

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.
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