Efter DN’s årsmøde 2018
Det årlige møde for DN’s medlemmer i Rudersdal blev afholdt den 20. nov. på
Birkerød Bibliotek. Der var mødt ca. 25 medlemmer, hvoraf mange var de
sædvanlige Tordenskjolds Soldater. Men der var en god stemning og engageret
diskussion om hvad DN står for i Rudersdal.
Mødet indledtes af et foredrag ved Christian Rørdam om fuglene i Vaserne og om
hvorfor mange småfugle er på tilbagegang i Danmark. Det er skønnet at der er
mange millioner færre fugle i Danmark hvilket antageligvis primært skyldes den
reduktion af insekter der først for nylig for alvor er gået op for os. Den
bagvedliggende misere er insekticiderne eller pesticider i det hele taget. Det er et
stort problem at vi ikke rigtig fatter hvor alvorlig situationen er. Insekter anses jo
ofte bare som irriterende.
Herefter blevet beretningen om vores arbejde i det forgangne år gennemgået.
Beretningen affødte en diskussion om hvorfor det folkelige engagement på natur og
miljøområdet er så beskedent i Rudersdal. Kommunen gør ellers et ihærdigt
arbejde for at engagere borgerne på området. Måske netop derfor føler de fleste, at
alt er i bedste velgående? Men hvordan man i så fald kan komme ud af den
vildfarelse, var mindre klart. Som historien med fuglene viser, sker der også i vores
idylliske hjørne af kloden en dramatisk tilbagegang af dyr og planter. Det bør vi
være alarmeret over og sammen hjælpes ad med at bekæmpe de forhold der
betinger forarmelsen af naturen. Og alle kan faktisk udrette noget.
Efter fredsvalget til bestyrelsen af DN Rudersdal ser sammensætningen ud som
følger:
Annette Palm Pedersen, Birkerød

Annette Palm
Jette Dahl
Sonja
Per
Karsten
Steffen
Kirsten
Peter Lind
Jette Dahl Møller, Birkerød
Sonja Poll, Holte
Per Mølgaard, Birkerød
Karsten Ive, Birkerød
Steffen Schmidt, Lyngby
Kirsten Lindberg, Birkerød
Peter Lind Larsen, Birkerød

Michael Olesen, Nærum
Bill Arthy, Birkerød
Erik Arvin, Birkerød
Christian Mørup Jensen, Birkerød
Catherine Hart, Holte
Marianne Villumsen, Vedvæk

Sammen med en flok aktive er vi en ca. 20 DN’er der arbejdere for naturens sag i
Rudersdal. Men vi har brug for flere aktive der vil slå et slag for natur og miljø, så
kontakt Michael Olesen (tlf.: 21608853, e-mail: molenen@bio.ku.dk) hvis du vil
være med.

