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Årsmøde - 2012

Invitation til årsmøde/generalforsamling
tirsdag den 20. nov. Kl. 19.30.
Tirsdag den 20. november kl. 19.30 holder Danmarks
Naturfredningsforening, afdeling Hedensted, årsmøde på
Bondes Spisegård, Ny Skolegade 11, Løsning.
Årsmødet/generalforsamlingen indledes med et oplæg af
Danmarks Naturfredningsforenings præsident Ella Marie
Bisschop-Larsen, der vil tage temperaturen på naturen og
miljøet i vort land netop nu, og endvidere fortælle om
Danmarks Naturfredningsforenings rolle i den forbindelse.
”En varieret natur og et godt miljø i bredeste forstand er
afgørende for vores velfærd”.
Dette emne samt en række delemner som vand- og
naturplaner, planlægningen i det åbne land, de meget omtalte
randzoner og rent grundvand, vil der blive fokuseret på under
bestyrelsen beretning. Bestyrelsen vil også fortælle om årets
gennemførte aktiviteter.
Alle er velkommen – uanset om man er medlem af Danmarks
Naturfredningsforening, eller ej.

Opråb!
I Hedensted kommune har Danmarks Naturfredningsforening
1.070 medlemmer.
I afdelingsbestyrelsen (DN Hedensted) er vi glade for og stolte
over de mange medlemmer, der støtter naturens sag.
Den store medlemsskare bevirker, at der lyttes, når vi
fremfører argumenter overfor den kommunale forvaltning.
Argumenter om at værne om og forbedre naturen og miljøet.
Ved mange former for aktivitet i såvel privathusholdninger som
i erhverv (produktion og handel) sker der en eller anden grad af
påvirkning af natur og miljø.
Det, der er opgaven er, at mindske den negative påvirkning,
således at vores adfærd, på alle niveauer bliver så bæredygtig
som mulig.
Som bekendt, er bæredygtighedsdefinitionen bøjelig og skal
tilpasses den virkelighed, der er gældende i hverdagen. Enhver

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=35189[28-11-2016 12:18:11]

Årsmøde 2012 | Danmarks Naturfredningsforening
form for initiativ, iderigdom og kreativitet, der skaber
økonomisk vækst hilses velkomment blot dette sker på et
bæredygtigt grundlag.
At sikre dette bæredygtige grundlag er et langt sejt træk. Dette
træk er idegrundlaget for Danmarks Naturfredningsforening,
der er landets største grønne forening.
Som afdelingsbestyrelse kan vi ikke beskyldes for at være
højtråbende – ind imellem møder vi kommentarer, der går på
at vi burde være mere synlige i den offentlige debat. Vores
aktivitetsniveau kunne såmænd også sættes op i tempo. Skal
aktivitetsniveauet øges skal vi imidlertid være flere aktive end
de 6 personer, der p.t. sidder i bestyrelsen i DN-Hedensted.
Derfor, - er der medlemmer som har tid og lyst til at være
aktive deltagere i arbejdet med forbedring af naturen og miljøet
kunne en plads i bestyrelsen i DN-Hedensted være en
mulighed.
Uanset lyst eller ikke lyst til bestyrelsesarbejde eller anden form
for aktiv deltagelse i DN-Hedensted, håber vi rigtigt mange af
Jer møder op til årsmødet.

Med venlig hilsen
Martin Fritzner
formand
DN-Hedensted

Facebook, Twitter og Google+
Du behøver ikke at vente på næste nyhedsbrev i
december, for at finde ud af hvad der sker i DN
Hedensted.
Hvis du bruger Facebook, Twitter eller Google+, kan
du følge afdelingens gøren og laden i naturens og
miljøets tjeneste. Her bringer vi jævnligt små dryp
om det lokale arbejde i DN Hedensted.
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 gerne med en opfordring til at blive tilmeldt som fast
modtager (klik her).

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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