
 

 

 

 

Referat 
 Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal 
 

 
 

 

Afdelingsmøde nr. 108 
 

 

Dato: 8. november 2018 

Tid: Kl. 19.00-22.00 

Sted: Nærum Gymnasium 

Deltagere: Sonja, Trine, Karsten, Annette, Christian, Svend, Marianne, Steffen 

og Michael.  

Afbud fra: Peter, Kirsten 

 

Mødet var henlagt til Nærum Gymnasium da kommunen havde indkaldt til 

borgermøde om planstrategien for natur og miljø i Rudersdal. Her stillede en 

række politikere og embedsfolk fra kommunen op for at fremlægge og åbent 

debattere de grønne og blå udfordringer. Det var i store træk en meget befriende 

oplevelse, hvor man mærkede kommunens rimelige oprigtige ønske om større 

borgerinddragelse. Præsentationen perspektiverede de udfordringer kommunen 

står over for (klimatilpasning, spildevandsoverløb, biodiversitet, friluftsliv, 

kystbeskyttelse) og de efterfølgende rundbordsdebatter engageret og livlig.  

 

Efterfølgende fik DN’erne lov til at forblive i aulaen for at snakke om de mere 

presserende punkter: 

 

Årsmøde den 20/11 kl 19:30, Hovedbiblioteket. Her genopstiller de fire af os der 

er på valg, nemlig Bill, Erik, Christian og Michael. Desuden har Marianne og 

Catherine tilbudt sig som suppleanter. Husk alle at møde talstærkt op og opfordr 

gerne andre som I ved er medlemmer af DN til at komme. Christ ian Rørdam 

kommer og fortæller om fuglene i Vaserne og hvorfor fuglene er på tilbagegang i 

Danmark. Thomas Eriksen fra sekretariatet vil være mødeleder 

 

Af meddelelse er: 

 

• at Steffen med hjælp fra Thomas Eriksen har ansøgt et friluftsfond om 

15.000 til flagermusudstyr. Det afstedkom en fornyet efterlysning af det 

eksisterende detektionsudstyr som kommunen har været med til at 

finansiere. Kontakt venligst Steffen hvis nogen af jer har kendskab til hvor 

udstyrer er henne. 

 

• Christian of co. fra Sjælsø-Furesø sti-initiativet, har fået arrangeret et 

møde med kommunen den 12/11 for en yderligere konkretisering af 

planen. 

 



• Fredningsgruppen kom lidt skævt ind på fredningsnævnet om 

søbyggelinjen i forbindelse med nogle nye sommerhusopførsler. Kontakten 

er efterfølgende blevet genoprettet. 

 

• Karsten har desuden fået skrevet til Court Møller om et overløbsproblem i 

Pilegårdshaven. 

 

• Vandgruppen har den 20/9 haft møde med M&T forvaltningen og Navafos 

om indsatsen på vandmiljøområdet. Det foregik i en meget positiv og 

konstruktiv ånd. Selv om der er blevet konkretiseret et parindsatser, 

hersker der stadig lidt tvivl om hvor stor en andel af den planlagte 

investeringer på 55 mio. for det kommende år vil gå til egentlige 

miljøforbedrende tiltag. 

 

• Til Repræsentantskabsmødet den 17-18/11 deltager Annette og Michael 

fra afdelingen. 

 

Både dette og forrige referat vil først komme til godkendelse på vores første 

møde i 2019, da vores sidste to komsammener i 2018 vil være årsmødet den 

20/11 og juleafslutningen den 13/12. 

 

Det foreslås at afdelingsmøderne i første halvdel af 2019 vil være: 

 

15/1, 25/2, 9/4, 23/5 og 25/6. Hvis ingen indvendinger eller ændringsforslag, vil 

Steffen snarest booke lokalerne 

 

11.11.2018 MiO 


