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Dato: 16. november 2017. 
Tid: Kl. 19.30 
Sted: Store mødelokale, Hovedbiblioteket, Birkerød 
Mødeleder. Michael Olesen (fmd.) 
Deltagere: Der var i alt 38 deltagere. 
Referent: Knud Sthyr 
 
Michael bød velkommen, og glædede sig over de mange fremmødte. 
 
Foredrag 
Hans Kolling Andersen (HKA) tidligere mangeårig skovfoged for Jægersborg Skovdistrikt 
indledte aftenen med indlæg om Jægersborg Dyrehave og Hegn med overskriften Skovens 
alsidighed og værdigrundlag, og hvad tjener samfundet bedst om 100 år. 
Det var et yderst interessant indlæg, med indblik i skovbrug i forskellige dele af verdenen, og i 
særdeleshed i de Nordsjællandske skove og naturligvis Jægersborg Dyrehave. 
Anlæg af dyrehaven starter i 1669 med henblik på at kongen og adelen fik en legeplads med 
parforcejagt, i indhegninger uden adgang for den øvrige befolkning. 1756 åbnes der for 
publikumsadgang, og i 1777 nedlægges parforcejagten. 
Jægersborg dyrehave og Jægersborg hegn er i dag primært et oplevelsesområde for hele 
befolkningen, og selve skovdriften drives i overensstemmelse hermed. 
Der er jo megen diskussion om omfanget af ”vilde skove” contra driftskove.  
HKA har den opfattelse, at driftskovene er lige så gode for biodiversiteten som de vilde skove, 
og så opnår man samtidig en samfundsmæssig gevinst ved større mængde danskproduceret 
gavntræ. 
HKA oplyste, at Danmark i dag forbruger 15 mio. m3 træ om året, hvoraf kun 3 mio. er 
danskproduceret – tankevækkende. 
HKA afsluttede med følgende udsagn – Naturen er bedre til at passe på menneskene, end 
menneskene er til at passe på naturen. 
Dette var et ultrakort uddrag fra et meget personligt og lunt fremført indlæg, hvilket blev 
afsluttet med bifald fra forsamlingen. 
 
 
Den organisatoriske del. 
 

1. Valg af dirigent. 
Peter Skat Nielsen (samrådsformand Nordsjælland) blev enstemmigt valgt, og 
han konstaterede, at indkaldelserne var fremsendt rettidigt, og at 
generalforsamlingen var lovlig. 
Hermed blev ordet overdraget til Michael. 

2. Michael aflagde årsberetningen, og glædede sig over den store aktivitet der var 
udfoldet i 2017. Årsberetningen kan ses på hjemmesiden. 
Herefter var der indlæg fra tre af afdelingens arbejdsgrupper. 
Vandgruppen. Marianne orienterede om arbejdet med spildevandsplanen, og 
herunder problemerne med de ca. 110 overløb og muligheden for en forbedring 
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af forholdene omkring disse utidssvarende anlæg. På grund af manglende 
økonomi har det desværre lange udsigter, hvilket er meget utilfredsstillende. 
Annette orienterede om stigruppens arbejde, hvor der fortsat arbejdes med 
stiforløbet omkring Sjælsø, og forbedrede forhold ved Dumpedalsstiens 
krydsning af togsporerne. 
Karsten orienterede om arbejdet i fredningsgruppen, hvor Søllerød golfklubs 
ønsker om en baneomlægning tager meget tid for gruppens medlemmer. Den 
ønskede baneomlægning er på flere punkter ikke i overensstemmelse med den 
nyligt vedtagne fredningsplan, og fredningsgruppen har fremsendt skrivelse 
herom til kommunen, og der har været opfølgning ved møde i kommunen. 
Gruppen har i foråret fremsendt høringssvar til den nye kommuneplan.  
Herudover er der en række løbende sager.  
Christian Mørup er indtrådt i gruppen i år, og har stået for en velbesøgt cykeltur 
i de grønne omgivelser. 
 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg for en treårig periode: 
Annette Palm Pedersen           Villig til genvalg – blev valgt 
Jette Dahl Møller                    Villig til genvalg – blev valgt 
Sonja Poll                              Villig til genvalg – blev valgt 
Per Mølgaard                          Villig til genvalg – blev valgt 
Christian Mørup Jensen           Ny kandidat, der skal genvælges i 2018 – blev 
valgt 
Suppleanter: 
Michael Landt                         Ny kandidat – blev valgt 
Erik Arvin                             Ny kandidat – blev valgt 
 

4. Idéer og forslag fra medlemmerne: 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
 

5. Eventuelt. 
På grund af tidnød, blev det svært at få hold på den livlige snak der foregik i 
rundt i salen. 
 
Knud Sthyr (29/11/2017) 
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Danmarks Naturfredningsforening
Rudersdal (DN-Rudersdal)

Velkommen til årsmøde
Torsdag 16. november 2017



Årsmødet indeledes med foredrag om

Skovens alsidighed og værdigrundlag!

Hvad tjener samfundet bedst om 100 år?

ved Hans Kolling Andersen, tidligere skovfoged for 

Jægersborg Skovdistrikt



Dagsorden for mødet

1. Valg af dirigent – forslag: Peter 
Skat Nielsen, samrådsformand for 
DN-Nordsjælland 

2. Afdelingens årsberetning

3. Valg
- bestyrelsesmedlemmer
- suppleanter

4. Idéer og forslag fra medlemmerne

5. Eventuelt



Afdelingens beretning

Afdelingens generelle arbejde 2017 - Michael

Tema-arbejdsgrupper:

• Sti og adgangsforhold til naturen - Annette

• Vand (sø, vandløb, hav) - Marianne

• Fredninger og beskyttet natur (§3) – Karsten

Andre:

Kommunikation og medier, By og natur, Naturformidling

Nye:

Klima og økologi, Skov og biodiversitet?



Afdelingens mødetemaer 2017:

• Det livsvigtige grundvand

• Ny spildevandsplan - søer og

vandløb som offentlig kloak

• Naturpleje eller plejet natur

• Skov og biodiversitet

Turarrangementer 2017:

• Skovtur til Rude Skov

• Sommerfugletur

• Kystvandring Struckmannparken

• Naturens dag – by night

• Svampetur Bøllemosen

• Tour de Fredning



Afdelingens engagementer

2017:

• Affald i naturen

• Kommuneplanen – høring og

borgermøde

• Klimaplan - høring

• Folkemødet - Havartigården

• Naturkarakteren Rudersdal 

(NKI)

• Sklitning i Præste-

gårdshaven og andre

særlige nartuperler

• KV17 



Nye aktiviteter for 2018:

• Grønt Råd

• Naturrådet

…og tanker:

• Styrke biodiversiteten i skov

og by

• Sæt ord på biodiversitet

• Værne om kystnaturen

• Klima og økologi



Rute for cykeltur

gennem fredede

områder i Rudersdal

Fredningsgruppen

ved Karsten og Christian



Pilekæret

Vandgruppen v. Marianne



Stigruppen ved Annette



2020 Annette Palm Pedersen
2020 Jette Dahl Møller
2020 Sonja Poll
2020 Per Mølgaard

2019 Karsten Ive
2019 Kirsten Lindberg
2019 Peter Lind Larsen
2019 Steffen Schmidt

2018 Michael Olesen
2018 Bill Arthy
2018 Knud Sthyr
2018 Christian Mørup Jensen (ny) 

Bestyrelsen 2016 - 17

Valgår

2019 Karsten Ive
2019 Kirsten Lindberg
2019 Peter Lind Larsen
2019 Steffen Schmidt (næst fmd.)

2018 Michael Olesen (fmd.)
2018 Bill Arthy
2018 Knud Sthyr
2018 Ledig plads

2017 Annette Palm Pedersen
2017 Jette Dahl Møller
2017 Sonja Poll
2017 Per Mølgaard

Bestyrelsens forslag

På valg



Valg til bestyrelse

På valg – for en 3-årig periode:

Annette Palm Pedersen villig til genvalg

Jette Dahl Møller villig til genvalg

Sonja Poll villig til genvalg

Per Mølgaard villig til genvalg

Christian Mørup Jensen ny kandidat

Erik Arvin Suppleant

Mikael Landt Suppleant


