
Kære Peter Milan, 

 

Du slutter nu som bestyrelsesmedlem og formand i DN Fredensborg efter 43 års virke 

i bestyrelsen for først DN Fredensborg-Humlebæk og siden DN Fredensborg – det 

meste af tiden som formand og næstformand. Senest som formand i DN Fredensborg 

siden 2014. 

Du stammer fra Helsingør og har siden 2003 boet på din gård, Toftevang på et dejligt 

sted i Veksebo. Her drejer det sig vidst om får og æbler, m.m. og her bor vidst også 

en søn, der dyrker vindruer til vin, cider, mm. 

Du har undervist på KU fra 1962 til 2006 i botanik og økologi, og de fleste man møder 

inden for faget er blevet undervist af dig. Siden 2006 har du været emeritus på 

Botanisk Institut på KU, og holder dig således også på denne måde fagligt opdateret. 

Du har ydet en enestående indsats også her i DN Fredensborg både kvalitativt og 

kvantitativt. I gennemsnit har du vel holdt ca. 2 sagsbehandlere i kommunen og 

mindst en i nævnene fuldtidsbeskæftiget, og mange sager blevet vundet til gavn for 

naturen.  

Din store kapacitet begrænser sig ikke kun til botanik og naturfaglige emner men 

omfatter også de juridiske, institutionelle og politiske rammer for naturbevarelse og 

naturpleje. 

Dit enestående engagement og store faglige indsigt på tværs af fagområder har givet 

dig en bred berøringsflade og et nuanceret syn på tingene. Det store netværk og de 

faglige diskussioner har sikkert også været meget tilfredsstillende. 

Din fine loyalitet sørger også for, at du kommer til alle bestyrelsesmøder, fagmøder og 

til møder med kommune, interessenter og fagrepræsentanter. Altid er du 

velforberedt, vidende og respekteret. 

De sidste 4 år har jeg som næstformand arbejdet tæt sammen med dig, og jeg har 

jeg lært meget af det fine samarbejde med de mange sager og indsatsområder.  

Heldigvis fortsætter du som ressourceperson for bestyrelsen i DN Fredensborg, og vi 

vil trække på dig så meget vi kan og du vil. 

Til slut vil jeg på vegne af mig selv og hele bestyrelsen i DN Fredensborg ønske dig 

god vind fremover.  

Som en anerkendende farvelgave får du af DN det store værk af Keld Hansen, der i 

helikopterperspektiv kigger på naturbevarelse i Danmark gennem årtier. Værket 

hedder det store svigt sigt og understreger vigtigheden og relevansen af DNs fortsatte 

arbejde både på lokalt og nationalt plan. 

 

 

 


