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Referat af Årsmøde den 24. oktober 2019 

hos DN Brøndby i Strandens forsamlingshus 

 

Til stede: 25 personer 

Vi startede med fællesspisning. 

Dagsorden i henhold til vedtægter: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Valg til bestyrelsen samt suppleanter  

4. Forslag fra medlemmerne  

5. Eventuelt 

 

Ad. 1: Valg dirigent: Thomas Eriksen fra DN blev valgt. Han konstaterede, at årsmødet var lovlig indkaldt via 

hjemmeside og DNs blad. 

Ad. 2: Bestyrelsens beretning 

Formanden Anne von Huth oplyste, at bestyrelsens fokus generelt var på drikkevandsboringer og mangfoldig 

natur. Desuden ville vi gerne i højere grad inddrage børn i naturen.  

Fra beretningsåret fremhævede formanden:  

Vores deltagelse i Brugergruppen Strandparken, der er opstået ud fra et ønske om at få yderligere kontakt 

med Strandparken I/S. 

Fingerplan 2019 åbner mulighed for, at der kan opføres huse til fritidsaktiviteter ved 

spejderhusene/Naturskolen.  

I forhold til Strandparken er der åbnet for flere aktiviteter. I konsekvens heraf foreslår de lokale DN-afdelinger 

en kortlægning af planter, dyr, insekter mv., således at vi har mulighed for at følge udviklingen. 

Der er givet dispensation fra kystbeskyttelseslinjen, således at Strandcafeen har fået tilladelse til at etablere 

en træterrasse. 

I tilfælde af stormflod vil digerne (Strandparken) om nogle år ikke være høje nok, men de involverede 

kommuner søger nu midler til at kunne forhøje digerne. 

Brøndby DN var vært for Samrådsmødet (møde med DN repræsentanter fra kommunerne i den gamle 

amtskommune) den 20. maj. Mødet blev afholdt i Middelalderlandsbyen. 

DN Brøndby følger arbejdet med Kapacitetsplan for Harrestrup Å. Brøndby Kommune udleder regnvand til 

åen i det nordøstlige hjørne af Brøndby til Hvidovre. Gennemstrømningen i åen skal forøges, ligesom der 

skal skabes mulighed for oversvømmelse af arealer ved kraftig nedbør. Arbejdet, som Brøndby skal 

medvirke i finansieringen af, starter i den nedre ende, dvs. ved Kalvebod. 
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Kommunalbestyrelsen har nedlagt Miljørepræsentantskabet, men gruppen samles fortsat og har kontakt til 

formanden for kommunens Teknik- og Miljø. 

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder. DN har gennemført medlemshvervning, så medlemstallet i 

Brøndby er steget fra 520 til 584 medlemmer. 

Næstformanden Eva Boring Petersen supplerede formandens beretning og oplyste, at vi havde aflyst 

kystvandringen i forsommeren. Selv om et sådant arrangement gav mulighed for at inddrage børn, havde de 

senere års kystvandringer ikke været noget tilløbsstykke. 

Derimod havde Naturens dag, som vi afholdt sammen med Naturskolen været en stor succes. Temaet havde 

været Mærk Naturen, og vi stod for maling af lærreder med naturens farver. 

Mandags-turene, der nu kører på 27. år, er fortsat vores største aktivitet med 25 – 45 deltagere. 

Planlægningsgruppen gør et fint arbejde med tilrettelæggelse af turene. 

Kommentarer fra medlemmer: vi burde overveje at inddrage den nye legeplads i Brøndby skoven i vores 

forsøg på at inddrage børn. Thomas oplyste, at vi givetvis kunne ”låne” naturvejledere fra DN. 

Thomas henledte også opmærksomheden på Naturfamilier, som nu findes i 36 kommuner. Over 2700 

familier er aktive.  

Ad. 3. Valg til bestyrelsen samt suppleanter  

Eva Boring Petersen og Aase Friis blev genvalgt. 

Jytte Hansen blev genvalgt som suppleant, medens Dan Holt Højgaard blev nyvalgt som suppleant. 

Ad. 4. Forslag fra medlemmerne  

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad. 5. Eventuelt 

Dan gjorde opmærksom på DRs naturprogrammer. I marts/april 2020 har DR Ramasjang temauge om 

naturen og han foreslog, at vi lavede en aktivitet koordineret hermed. Det ville give mulighed for at tiltrække 

mange børnefamilier. 

Årsmødet afsluttedes med  

Foredrag om Brøndby skovens historie og natur ved Tobias Nørresø Haase. 

Foredraget tog udgangspunkt i den nye bog "Brøndbyskoven - En guide til Historien og Naturen" der er 
udkommet i her i oktober 2019. Den kan købes hos Saxo.com og koster kr. 189,95. Hvis man er medlem af 
Saxo Premium koster bogen 149,95 kr. incl. forsendelse. 
 

 

Referent: Bent Christensen 

27. oktober 2019 

 

 


