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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

NYHEDSBREV - november 2013

ÅRSMØDE 2013

Invitation til årsmøde tirsdag den 26. november kl. 19.
Mødet afholdes på Bondes Spisegård, Ny Skolegade 11,
Løsning. Også ikke-medlemmer er velkomne

Årsmødet afvikles i to afdelinger. Dels en høring om
”vandkvalitet” i bredeste forstand, og dels afholdelse af
afdelingens ordinære generalforsamling.

Baggrund/vandkvalitet.
Med udgangspunkt i EU`s vandrammedirektiv fastlægges
rammerne for beskyttelsen af vandløb, søer, fjorde (den
kystnære del af havet) samt grundvand. Vandrammedirektivet
trådte i kraft år 2000.

Vandrammedirektivet udmøntes i såkaldte vandhandleplaner.
Vandplanerne, bl.a. om vandløbsvedligeholdelsen, har givet
anledning til voldsom kritik fra landbrugets side.

Som bekendt har der i den skrevne presse været mange
debatindlæg om høringens emner, især den del, der omhandler
natur og miljø i Horsens Fjord. Emnet blev drøftet ved DN-
Hedensteds årsmøde sidste år.

Denne drøftelse førte til nedsættelse af gruppen ”Task force
Hjarnø”, som senere blev omdøbt til Havbrugsgruppen. En
gruppe bestående af repræsentanter for lystsejlere,
sportsfiskere, sommerhusgrundejere og
Naturfredningsforeningerne fra Odder, Horsens og Hedensted.

Paneldeltagere/høring.
På årsmødet den 26. november sættes fokus på emnet med en
dialog mellem de parter, der har været involveret i sagen. Det
er dels Hedensted Kommune, der udarbejder
konsekvensvurderinger og giver miljøgodkendelser for
aktiviteter på land og i de kystnære områder, dels
produktionsvirksomheden Hjarnø Havbrug og dels
Havbrugsgruppen. Sidstnævnte som talerør for miljøet og
naturen.

Formålet med høringen er, at få en faglig og saglig
dialog/orientering fra de involverede parter i sagen, og der
bliver oplæg ved:

Anette Marqvardsen, afdelingsleder, Natur og Miljø,
Hedensted Kommune. ”Vandhandleplaner 1 og 2 – hvordan
sikres god økologisk vandkvalitet i åer, søer og fjorde indenfor
Hedensted Kommunes ansvarsområde”.

Anders Pedersen, direktør, Hjarnø Havbrug. ”Præsentation af
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Hjarnø Havbrug, produktionsanlæg og fangkulturer (muslinger
og tang), visioner/ideer”.

Søren Knudsen, Havbrugsudvalget. ”Naturlig Horsens Fjord –
Havbrugsudvalgets ideer og synspunkter”.

Generalforsamling DN-Hedensted.
Efter kaffepause starter generalforsamlingen kl. 21.15 med
forventet afslutning kl. 22.
Dagsorden jf. vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt supl. til bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmer.
5. Eventuelt.

Ad. 2.
Bestyrelsens beretning bliver en kort gennemgang af
afdelingens aktiviteter i årets løb samt planlagte initiativer for
det kommende år.

Ad. 3.
Valg af medlemmer til bestyrelsen er et ømt punkt, da vi på
grund af afgang aktuelt skal have valgt 2 medlemmer for at
være en funktionsdygtig bestyrelse. Vi tror på, at det er muligt
at finde 2 medlemmer af de omkring 1.000 medlemmer i DN-
Hedensted. For at minimere arbejdet i bestyrelsen vil vi
nedsætte grupper, som arbejder med specifikke opgaver
indenfor et interessefelt. Dette betyder, at man som
bestyrelsesmedlem ikke skal være forpligtet til at deltage i
samtlige aktiviteter i afdelingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, DN-Hedensted
Martin Fritzner
2266 3813

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. 

 
Skaf et medlem og få en gave

Hjælp din forening ved at finde et nyt DN-medlem. For hvert nyt medlem du skaffer, kan
du vælge en gave. Du deltager også i lodtrækningen om en overnatning for to på et
Scandic Hotel

                        Læs mere på DN's hjemmeside
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> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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