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Arbejdet i DN-Furesø siden sidste årsmøde 

Tænk hvis jeg skulle remse op alt hvad vi har lavet? Jeg vil som eksempel på 
aktivitetsniveauet lige løbe igennem hvad der er sket fra nytår til slutningen af 
februar - hvilket i natursammenhæng må være lidt udenfor sæsonen, bare som 
eksempel: 
6. januar bestyrelsesmøde 
10. januar flagermusmøde 
22. januar Reception Markering af formandsmandsskift, 100 år jubilæum og 
medlemstilgang. 
26. januar. Foredrag om de første mennesker i Furesø Kommune. 
2. februar samrådsmøde (vi er dobbelt "belastet" eller begavet af SR-møder) 
3.februar Ring-5 møde i Kirke Værløse (senere møder i Madsnedøgade og i Hillerød) 
Lørdag den 5. februar 2011 Vinterfugletur til Nørreskoven 
9. februar bestyrelsesmøde 
17. februar møde på Kalkgården om 100 års træf i juni 
17. februar kl. 20.00. møde om græsserlaug hos Kirsten og Erik 
21. formanden deltager i møde om Farum Bymidte - Hausenberg 
28. februar om GB4 og adgang møde hos formanden 
  
Jeg kan ikke nævne alle arrangementer og møder DN-Furesø har deltaget i, men 
skal blot nævne Receptionen, affaldsdagen, vores Stjernetræf sammen med Allerød 
og Egedal på Kalkgården den 11. juni til markering af 100 årsdagen, Bustur til 
Skovsgård på Langeland, marked på Skolelandbruget, Foreningsfestival i 
Kulturhuset. Vi har måttet aflyse en enkelt tur, turen til Tegners Museum og Rusland 
pga. manglende tilmelding og kanoturen på Furesø i samarbejde med Kanoklubben 
blev aflyst pga. vejret. 
Formanden har været i TV-2 Lorry angående DN's ret til at rejse fredninger og flere 
af bestyrelsens medlemmer har deltaget i Miljørådets arbejde, hvor både formanden 
og Christel har været aktive i MRets koordinationsgruppe. 
Formanden redigerer Nyhedsbrevet, som bør udkomme fire gange om året - vi har 
udsendt tre i år til dato. 
  
Stavnsholtkilens fredning blev gennemført af fredningsnævnet, men blev 
selvfølgelig påklaget til Naturklagenævnet. Den foreløbige kendelse viser at DN får 
medhold i langt det meste af det vi har ønsket os af fredningen. Det forventes at 
Naturklagenævnet vil træffe endelig afgørelse om fredningen i begyndelsen af 2012. 
  
  
Sådan går det slag i slag gennem året, bestyrelsesmøder, arbejdsgruppemøder, 
praktisk arbejde i felten, møder med kommunen på forskellige niveauer, kirken, 
Naturstyrelsen, Fredningsnævn, Naturklagenævn, andre naturinteressesenter, osv. 
Det forekommer, når man sådan ser det på tryk, som et vanvittigt, uoverskueligt 
projekt, men i praksis, fordi det samtidig er sjovt, interessant, fordi vi er mange til at 



lave arbejdet og fordi man kan se resultaterne af vores arbejde ude i naturen, så 
bærer arbejdet lønnen i sig selv. 
  
Vi har mange grupper: 
Formandsgruppen - planlægger møderne, dagsorden, fordeler sager der kræver 
hele bestyrelsens eller arbejdsgruppernes involvering - har lidt karakter af et 
forretningsudvalg. (tak) 
Arrangementsgruppen 
Kommunikationsgruppen 
Høslætlaug 
Græsserlaug 
De invasive 
Flagermusgruppen 
Skovplejegruppen 
Stavnsholtkilegruppen 
Flyvestationsgruppen - (Åbningsgruppen) 
Stigruppen 
Storebjerggruppen 
Enghavegruppen 
Fremtidens Natur i Furesø Kommune version 2.0 - skrivegruppe 
Hjemmesidegruppen - Hjemmesiden er opdateret og er blevet et godt værktøj for os 
i vores kommunikation med medlemmer, presse og internt 
Kanonudvalget - afsluttet  
§3 gruppen - afsluttet 
Arbejder: 
Opfølgning på medlemstilgang - opringninger og indhentning af mailadresser 
Fredningscheck - afsluttet 
Grundvandsrådet - Præstesøgruppen - Åbningsgruppen 
  
  
 
 
Efter årsmødet den 27. oktober 2010 konstituerede bestyrelsen sig således: 
  

Formand: Alf Blume 

Næstformand: Lisbet Heerfordt 

anden Næsteformand Hanne Juel 

  Hanne Christensen 

  Niels Peter Hansen 

  Mogens Lindhardtsen 

  Carsten Juel 

  Henrik Tyle 

  Vera Kuzina Poulsen 

  Freddie Nøddekær 

  Claus Goldberg 

  Henrik V. Christensen 



Suppleanter: Christel Hansen 

  Steen Prytz Jensen 

  Steen Kryger 

  Kay Geels 

  
Udenfor bestyrelsen er der heldigvis flere der bidrager til arbejdet, særligt vil jeg 
takke Kirsten og Erik samt Poul Petersen, som heldigvis står til rådighed, når vi skal 
vide noget om skove og træer, der er mange flere naturmennesker som deltager i 
det praktiske arbejde eller rådgiver os i behandling af svære sager. 
Siden sidste årsmøde har bestyrelsen holdt 10 bestyrelsesmøder i både Farum og 
Værløse. 
En af bestyrelsens første opgaver var at få vedtaget en mødeplan og en arbejdsplan 
for det kommende år. På det første møde var der enighed om en arbejdsplan og en 
fortsættelse af arbejdsgrupperne. Den plan har bestyrelsen arbejdet efter i resten af 
året. 
Vi har de ovennævnte arbejdsgrupper med fra få til mange deltagere. 
Især kommunikationsgruppen har igen i år udført et stort arbejde med den interne 
og eksterne kommunikation. Det er lykkedes gruppen at få optaget et indlæg i 
avisen i mere end hver anden uge i løbet af året. 
Vi har fortsat samarbejde med Furesø Kommune om registrering af flagermus. 
I Farum-Vestfredningen har der været store problemer med stien fra Lillevangsvej 
ud over markerne til Skovhegnet. Stien bliver nu indarbejdet i den plejeplan som 
snart kommer i høring for Vestfredningen - forhåbentlig med det udseende som blev 
aftalt på møde på stedet mellem bestyrelsens repræsentanter og Kommunens 
forvaltning. 
Flyvestation Værløse er stadig lukket for offentligheden. Vi presser stadig på for at 
der blev åbnet for fri adgang til de store naturområder og en løsning er måske 
undervejs, hvor Friluftsrådet med Tips- og Lottomidler sammen med Kommune og 
Forsvaret bekoster ny hegning. 
På Natur- og Golfområdet i Farum Nord er begge kommuner i gang med at verificere 
at lokalplanerne er overholdt - vi vil være yderst opmærksomme og evt. påklage 
eventuelle mangler. 
Vi har i løbet af året givet svar på adskillige høringer på enkeltsager i henhold til 
naturbeskyttelsesloven og planloven rejst af Furesø Kommune og påklaget en 
enkelt til Natur- og Miljøklagenævnet. 
På bestyrelsens vegne 
Alf Blume, formand 
 


