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Resume
Vi annoncerer vores årsmøde torsdag den 21. november kl. 19.30 på Humlebæk Bibliotek.
Mødet indledes med, at Allan Guido Nielsen fra Fugleværnsfonden fortæller om strandengene ved
Nivå.
Herefter følger bestyrelsens beretning efterfulgt af valg til bestyrelsen.
Vi følger etableringen af et frivilligt kogræsserlaug i Humlebæk. Mange var mødt frem til det første
orienterende møde, der forløb mere end tilfredsstillende.
Endnu er der problemer, der skal løses, men vi håber på en snarlig stiftende generalforsamling.
Vi refererer dernæst kort fra vores og Agenda-foreningens vælgermøde og opfordrer i den
forbindelse vores medlemmer til at orientere sig om kandidaternes holdninger til de næste fire års
natur- og miljøpolitik.
Det kan man bl.a. gøre på Cyklistforbundets vælgermøde lørdag den 9. november på Humlebæk
Bibliotek.

DN Fredensborgs årsmøde
DN Fredensborg holder årsmøde torsdag den 21. november. Mødet
er som sædvanligt henlagt til Humlebæk Bibliotek og begynder kl.
19.30.
Som indledning til mødet vil Allan Guido Nielsen fra
Fugleværnsfonden fortælle om fondens arbejde og ikke mindst om
dens indsats på strandengene i Nivå. Hvad har man opnået indtil
nu? Kan der konstateres ændringer i dyre- og plantelivet og
naturligvis især fuglelivet, og hvad er fremtidsplanerne? Det bliver
interessant at høre.
Så er der pause med servering af forfriskninger. Og derefter finder
det egentlige årsmøde sted. Bestyrelsen aflægger beretning,
forhåbentlig efterfulgt af en livlig diskussion. Derefter er der valg
til bestyrelsen. Fem ud af bestyrelsens femten medlemmer er på
valg for en fem-årig periode. Desuden skal der vælges et antal
suppleanter, men kun for et enkelt år.
Alle er velkomne til årsmødet, også selv om man ikke er medlem
af foreningen, men det er kun medlemmer bosat i Fredensborg
Kommune, der har stemmeret.

Et kogræsserlaug i Humlebæk
I sidste nyhedsbrev fortalte vil om planerne for et kogræsserlaug i
Humlebæk. Sammen med kommunen og Naturstyrelsen havde vi
indbudt til et orienteringsmøde den 9. oktober på den tidligere
planteavlsstation ved Humlebæk. Der kom ikke mindre end 40
interesserede, og af dem tilkendegav omkring 20
personer/familier, at de var interesserede i et medlemskab uden
naturligvis at binde sig på nuværende tidspunkt. Det lykkedes
også at nedsætte en mindre arbejdsgruppe, der har holdt sit
første møde. En række problemer blev vendt og nogle blev løst,
mens andre forhåbentligt bliver løst på næste møde. Og så er det
”bare” at indkalde til stiftende generalforsamling, således at vi kan
komme i gang i 2014.
Har nogle af Naturfredningsforeningens medlemmer lyst til at
være med i foreningen eller blot på nærmere hold følge slagets
gang, kan man helt uforbindende melde sig
på fredensborg@dn.dk eller maile til Anne-Lene Haarklou Hansen
fra Gang i Fredensborg, alhh@fredensborg.dk.

Naturfredningsforeningens og Agendaforeningens
vælgermøde
Onsdag den 23. oktober havde de to foreninger arrangeret et
vælgermøde om natur, klima og miljø på Fredensborg Rådhus i
Kokkedal. Af de ti partier og lister, der opstiller til byrådsvalget,
var de ni repræsenteret.
Klimaprojektet i Kokkedal, kommunens fremtrædende rolle på
klimaområdet samt modstanden mod Ring 5 blev støttet af alle.
Derimod var der mere delte meninger om en udbygning af
cykelsti-nettet, om fredning og om naturbeskyttelse i det hele
taget. Den fremtidige anvendelse af Langstrup Mose gav anledning
til en livlig debat, og det må desværre konstateres, at der er
udsigt til en langvarig proces hen mod en ændret benyttelse af
mosen til glæde for naturen og de stilfærdige naturgæster. Blandt
de øvrige emner, der blev diskuteret, var fjernvarme og
affaldssortering.

Andre vælgermøder
Det er naturligvis ikke vores opgave at anbefale bestemte partier
eller politikere. Men vi vil gerne opfordre vores medlemmer i
Fredensborg Kommune at deltage i de lokale vælgermøder og
afæske politikerne deres holdning til natur og miljø. På denne
plads skal vi fremhæve det vælgermøde, som vores kollegaforening, Dansk Cyklistforbund, afholder på Humlebæk Bibliotek
lørdag den 9. november kl. 14. Cyklistforbundet reklamerer
selv med, at det er et anderledes vælgermøde og kalder
det hanekamp. Hvad det er, må man møde op for at se og høre.
Men der er flere andre vælgermøder, og i øvrigt kan man holde sig
orienteret gennem indlæggene i lokalaviserne og Frederiksborg
Amtsavis.

Ring 5
Der er også valg til Regionsrådet den 19. november. I den
forløbne 4 års perioden gik et (næsten?) enigt råd ind for
anlæggelsen af en motorvej i transportkorridoren – en
stillingtagen, der har vakt betydelig utilfredshed i vores kommune.
Vi har fået oplyst, at Foreningen Nej til Ring 5 på
sinhjemmeside vil fortælle om de enkelte Regionsråds-kandidaters
holdning til Ring 5, så hold øje med den.

Med venlig hilsen
Niels Hald

Skaf et medlem og få en gave
Hjælp din forening ved at finde et nyt DN-medlem. For hvert nyt medlem du skaffer, kan du vælge en gave. Du deltager
også i lodtrækningen om en overnatning for to på et Scandic Hotel
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