
 

 

Nyhedsbrev 19 - november 2012 
 

 
Kære medlem af Naturfredningsforeningen  

og alle andre interesserede 

Velkommen til DN Fredensborgs årsmøde torsdag den 15. 
november. Mødet finder sted på Humlebæk Bibliotek, Humlebæk 
Center 40, og begynder kl. 19.30. 
 
Først vil Niels Peter Hansen, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks 
Naturfond, fortælle om Naturfondens mange naturperler, hvoraf en 
stor del er næsten ukendte. Han vil også fortælle om Naturfondens 
udvikling igennem de sidste 10 år og give et bud på hvad der skal ske i fremtiden. 
 
Efter dette indlæg følger det egentlige årsmøde, hvor vi fra bestyrelsens side vil fortælle om året, der gik. Vi 
har kommenteret kommunale og regionale planer og tilladelser, vi har samlet affald, arrangeret høslæt via 
vores høslætlaug, udsendt nyhedsbreve, budt på ture i ind- og udland og meget andet. Afvekslende og 
forhåbentlig til gavn for naturen og miljøet i kommunen! 
 
Der bliver mulighed for at fremkomme med bemærkninger til beretningen, kritiske eller rosende, inden vi 
vælger medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Der skal vælges eller genvælges fem medlemmer for en 
periode af tre år. Desuden skal der vælges eller genvælges fem suppleanter, men kun for et enkelt år. 
Suppleanterne er meget velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.    
 
Endelig er der vores ressourcepersoner. Det er medlemmer, der har stillet sig til rådighed for foreningen og 
bestyrelsen for at løse særlige opgaver. Ressourcepersonerne skal ikke vælges, men kan blot melde sig. De 
deltager ikke i bestyrelsesmøderne, men har på lige fod med bestyrelsens medlemmer og suppleanter 
mulighed for uden betaling at deltage i nogle af de mange kurser, som Naturfredningsforeningen afholder. Og 
så bliver de inviteret med til afdelingens julemiddag, ikke at forglemme! Årsmødet er en god anledning til at 
melde sig som ressourceperson. 
 
Alle er som nævnt velkomne til årsmødet, men det er kun medlemmer af foreningen bosat i Fredensborg 
Kommune, der har stemmeret. 

  

 

 
Traneturen til Nordtyskland 

http://www.danmarksnaturfond.dk/
http://www.danmarksnaturfond.dk/
http://www.dn.dk/


12. – 14. oktober arrangerede DN Fredensborg og DN 
Frederikssund en bustur til kystegnene lige syd for Østersøen, hvor 
tranerne hvert efterår gør ophold for at søge føde, inden de flyver 
videre sydpå.  
En fotoreportage fra turen kan ses her. 
 
Med venlig hilsen 
Niels Hald  
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Om nyhedsbrevet  

DN Fredensborgs nyhedsbrev udkommer 4-8 gange om året. Nyhedsbrevet indeholder blandt andet korte omtaler 
af den lokale indsats for naturen, tips om aktiviteter i naturen, invitationer til at deltage i DN arrangementer og 
meget mere. Du kan læse mere om DN Fredensborg HER og om DNs nationale arbejde HER 
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet eller ønsker du at tilmelde en anden emailadresse skal du klikke 
HER   

 

 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=35418&Purge=True&r_=0.11072769752393907
http://dn.dk/fredensborg
http://dn.dk/
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=7064
http://dn.dk/butik

