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NYHEDSBREV - NOVEMBER 2015

KÆRE MEDLEMMER AF DANMARKS
NATURFREDNINGSFORENING
KOM TIL ÅRSMØDE I HEDENSTED.

I år holdes årsmødet:

Mandag den 16. november kl. 19.00 på Bondes Spisegård, Ny
Skolegade 11, 8723 Løsning.

Aftenen byder på årsberetning, foredrag og valg af bestyrelse m.v.

Årsberetning:

Vi vil fortælle om årets aktivitet indenfor de områder, der hører under
foreningens interesse- og ansvarsområder. 
Eksempler: 
• Vi har arrangeret 8 ture sammen med Blå Flag (Hedensted
Kommune), kystvandring i Juelsminde sammen med Hjerteforeningen,
den årlige affaldsindsamling i samarbejde med lokalrådene samt 2
ture i eget regi. 
• Vi har gennemset, drøftet og kommenteret myndighedsafgørelser
vedrørende naturen. 
• Vi har løbende deltaget i møder i Grønt Råd og i Energi- og Klima
rådet.
• Vi har foreslået en alternativ løsning til en kommende togbro over
Vejle Fjord. 
• Vi deltager i DN’s samråd i Østjylland. Et råd hvor 11 afdelinger
mødes og udveksler erfaringer og drøfter fælles anliggender,
eksempelvis havbrug.

Bo Levesen på arbejde.

Aftenens foredrag 

Vi skal høre om naturgenopretning med fokus på
vandløb og ådale. Til at formidle dette spændende
emne har vi inviteret: Bo Levesen, miljøtekniker
ved Vejle Kommune. 

Bo har stor erfaring med naturgenopretningsprojekter
i bl.a. Vejle Ådal (Kongens Kær), Grejs Ådal og
Egtved Ådal, og med oprettelse af kogræsserlaug,
lelaug m.v. til varetagelse af den efterfølgende
naturpleje.

Han har endvidere stor viden om biologi og hydrologi
(vandets bevægelse), er god til at danne netværk og
samarbejde med lodsejerne. Det er nyttige
egenskaber, når der skal naturgenoprettes i ådalene.
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Biologer og politikere i Hedensted Kommune har
udtrykt interesse for at lave naturgenopretning i
kommunens ådale. Det er derfor yderst aktuelt og
også meget interessant at høre om, hvordan den
slags sager gribes an.

 

Der bydes på forfriskning og kaffebord inden mødet fortsætter

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, spørgsmål og
eventuelt. Alt i overensstemmelse med gældende vedtægter. 

Den nuværende bestyrelse består af 6 medlemmer, valgt for 3
år af gangen. Arne Rosenkvist, som har været aktiv i mange år,
ønsker at træde ud af bestyrelsen. 

En bestyrelse på 9 medlemmer er ønskværdig for en kreds af
vores størrelse. 

I år skal der vælges mindst et nyt medlem, men vi håber, at
flere vil melde sig, enten til en udvidelse af bestyrelsen eller
som tovholdere i interessegrupper.

Spændende emner som fredningstjek og naturtjek/biodiversitet
er nye på næste års dagsorden. Emner, som er oplagte til
særskilte interessegrupper. Så hvis nogen går med ønske om at
arbejde for naturen til glæde for alle, og ikke mindst for
kommende generationer, så meld jer nu. 

I er meget velkomne til at kontakte et af de nuværende
medlemmer for yderligere oplysninger. 

Jan Tidemand - tlf. 2216 0089, e-mail: jan@tidemands-
naturtjeneste.dk 
Anna Sørensen - tlf. 5098 5865, e-mail: jamn@post.tele.dk
Erik Liboriussen - tlf. 4027 0012, e-mail: erik@liboriussen.dk 
Arne Rosenkvist - tlf. 7589 5151, e-mail:
arne.rosenkvist@mail.tele.dk
Martin Fritzner - tlf. 2266 3813, e-mail: fritzner@mail.tele.dk 
Jens Koed Pedersen er p.t. på orlov af private årsager. 

Kommende arrangementer:

Søndag den 8. november kl. 13.00 til 15.30: Fossiler af fortidsdyr ved Hundshage,
Horsens Fjord
Søndag den 13. december kl. 13.00 til 15.30: Vejle Fjord og Tirsbæk

Naturvejleder Jan Tidemand er guide på begge ture. Yderligere oplysninger på
vores hjemmeside: www.dn.dk/Hedensted

 

Vi glæder os til at se jer. Alle er velkomne, uanset om I er medlemmer af
DN eller ej.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, DN Hedensted
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P.S.

Hvis du har familie, venner og bekendte, som vil blive
glade for en naturlig hilsen fra DN Hedensted, er du
meget velkommen til at sende nyhedsbrevet videre til
dem.
 

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi
spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og
myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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