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Invitation til årsmøde 
 
Dette nyhedsbrev handler udelukkende om det kommende årsmøde torsdag den 26. november kl. 
19.30 på Humlebæk Bibliotek.  
 
Som indledning til årsmødet vil direktøren for Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, Jette Baagøe, 

fortælle om Danmarks nyudpegede verdensarv: de kongelige jagtveje i Nordsjælland. Jette Baagøe 
har stået i spidsen for udfærdigelsen af den omfattende ansøgning til Unesco, som nu har båret frugt.  
 
PÅVIRK DN'S ARBEJDE INDEFRA 
På selve årsmødet vil den lokale bestyrelse aflægge beretning. Herefter er der valg til bestyrelsen. Fem af 
bestyrelsens femten medlemmer afgår efter tur. Flere af dem ønsker ikke genvalg. Vi vil derfor gerne 
invitere vores medlemmer til at overveje, om de vil gå ind i bestyrelsen.  

 
Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Man bestemmer selv, hvor meget tid man derudover vil bruge, 
f. eks. som medlem af  Naturgruppen, Formidlingsgruppen eller en af de andre grupper, som bestyrelsen 
har nedsat. Eller ved at deltage i det mere praktiske, naturfremmende arbejde. 
 
FORDELE FOR DIG  
Man får en grundig lokal indføring i arbejdet. Desuden er der mulighed for gratis at deltage i foreningens 

mange kurser, som dækker alt, der har med naturbeskyttelse at gøre. 
 
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i bestyrelsens arbejde, men naturligvis en 
interesse for naturen. Til gengæld kan vi tilbyde  et  –  mener vi selv –  givende fællesskab.  
 
FÅ MERE AT VIDE 

Er du interesseret i at høre nærmere om opgaverne, er du velkommen til at ringe til Niels Hald, tlf. 
4914 6160, eller Peter Milan Petersen, tlf. 4848 2662.  

 
Evt. kan du sende en mail til fredensborg@dn.dk. Så kontakter vi dig. 
 
På lokalafdelingens vegne, 
Niels Hald 

 

Om DN  
 
DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi spreder 
viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og myndigheder. DN har  133.000 
medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.  

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen  
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