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NYHEDSBREV - november 2014

ÅRSMØDE / GENERALFORSAMLING 2014
Invitation til årsmøde tirsdag den 11. november kl.
19.00. Mødet afholdes på Bondes Spisegård, Ny
Skolegade 11, Løsning.
Årsmødet afvikles i to afdelinger. I første afdeling sætter vi
fokus på "Affaldshåndteringsplanen 2014 - 2018 for Hedensted
Kommune", i anden afdeling afholder vi afdelingens ordinære
generalforsamling.
Sektionsleder Susanne Juul Sørensen, Hedensted
Kommune, kommer og fortæller om kommunens arbejde med
affaldsplanen og sætter fokus på, at affald ikke mere blot er
noget vi smider væk, men i langt højere grad betragtes som en
brugbar ressource.
En kort pause, hvor DN er vært for smørrebrød og en kop
kaffe eller en øl/vand.
Generalforsamling
Dagsorden jfr. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning. Årsberetningen vil bl.a. indeholde
følgende emner:
Planlægning af det åbne land (planlovgivningen)
Naturplan Danmark – Vores fælles natur
Havbrugsproduktion
Den nye jernbanebro over Vejle Fjord
Lokale ture i naturen

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Martin Fritzner (modtager genvalg)
Arne Rosenkvist (modtager suppleringsvalg for en etårig periode)

4. Forslag fra medlemmer
5. Eventuelt
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
Martin Fritzner
2266 3813

P.S.
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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.
I kan læse mere på: www.dn.dk/Hedensted

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
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