
 

 

 

 

 

Referat 
 Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal 
 

 
 

 

Afdelingsmøde nr. 116 
 

Dato: 9. januar 2020 

Tid: Kl. 19.00-22.00 

Sted: Mødelokale 1, Hovedbiblioteket, Birkerød 

Deltagere: Michael, Steffen, Marianne, Annette PP, Annette PL, Svend, Anders O, 

Sonja, Erik, Karsten, Berit og Peter. Desuden var Bine mødt. 

 

 

1. Velkomst/Valg af referent og dirigent 
Michael valgtes til dirigent og Peter til referent. 

 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde 
Referatet fra møde nr. 115 godkendtes. 

 

3. Godkendelse af dagsordenforslag 
Dagsordenen godkendtes.  

 

4. Konstituering 
 

Formand og næstformand  

Michael og Steffen, der var villige til at fortsætte, valgtes med akklamation til 

henholdsvis formand og næstformand. 

 

Beskrivelsen af arbejdsgrupperne og deres funktioner, som den fremgår af vores 

hjemmeside, og som var gengivet i dagsordenen for mødet, blev gennemgået og 

tilrettet i forhold til vores aktuelle ressourcer og prioriteringer.  

 

Berit udarbejder en skabelon til en ensartet beskrivelse af arbejdsgrupperne, som 

udfyldes af formændene i grupperne og derefter sendes videre til Leif  Bolding 

med henblik offentliggørelse på hjemmesiden. 

 

Brugen af hjemmeside og nyhedsbrev og placeringen af generelle oplysninger om 

afdelingen ctr. annoncering af konkrete arrangementer drøftedes. Hvordan og 

hvor skaber vi mest interesse om vores arbejde? En kort årsberetning efter 

årsmødet kunne f.eks. placeres på hjemmesiden, mens omtale af kommende 

arrangementer og annoncering af særlige aktiviteter måske mere 

hensigtsmæssigt sker i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste 

intervaller, men efter behov efter forslag fra arbejdsgrupperne.  

 



Erik opfordrede til, at særlige problemområder undersøges på tværs af grupperne, 

f.eks. samspillet mellem grundvandet og grundvandsdannende områder.  

 

5. Siden sidst 
 

1. Årsmødet 21/11 (Michael)  

Emnet for årsmødet var godt og skabte et stort fremmøde. 

 

2. Juleafslutning 12/12 (Bill/Steffen)  

Som sædvanligt meget vellykket arrangement. 

 

3. Andet? 

Erik deltog i repræsentantskabsmødet og opfordrede andre til at prøve det, da 

det var en god oplevelse.  

 

6. Kommende afdelingsarrangementer og aktiviteter 
 

1. Grønt Råd 15/1 (Karsten)  

Karsten gennemgik dagsordenen for 2. møde i rådet. Han vil bl.a. opfordre til, 

at grundejerforeningerne inddrages i etablering af giftfri zoner. 

Sonja nævnte, at det bør overvejes, hvordan vi kan blive mere proaktive i 

relation til sikring af bevaringsværdige træer. 

 

2. Affaldsindsamling 26/4 og forberedelsesmøde med kommunen 6/2 (Steffen)  

Hvis der kommer mange deltagere som sidste år, vil det være godt at være 

forberedt på at kunne fordele folk på forskellige indsamlingsområder. 

  

3. Viborg møde om iltning i søer 22/1 (Marianne)  

 

4. Kommende afdelingsmøder, følgende dage vedtoges: 20/2, 2/4, 14/5, 25/6 

(sommerarrangement), 13/8, 24/9, 29/10, 26/11 (årsmøde), 10/12 

(julearrangement)  

 

5. Andre? 

Klimadebat på Nærum Gymnasium 21/1 

Bæredygtighedsdag 1/3 

Folkemødedag 5/9 

Naturens dag 13/9 

 

6. Eventuelt/meddelelser  

 

Steffen orienterede om status på Sjælsø-Furesø stien 

  

26.01.2020 PLL 

 


