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Årsberetning 2018 

 

Antallet af medlemmer i 2018 har ligget stabilt på omkring de 1500 (næsten det 

samme som forrige år).  

 

Tak ! siger vi fra os i bestyrelsen – for det har været et turbulent år: DN har foråret 2018 valgt en ny 

præsident der har rødder i Enhedslisten, og konsekvensen kan ses i vores kommune: Klaus Egholm 

er udtrådt af bestyrelsen i protest.  

Han var en utrættelig IT-tilhænger der gjorde formanden mere ”moderne” idet han bl.a. indførte 

noget som hedder ”facebook” i bestyrelsen og han var en solid SMUKfest kritiker – mht. især de 

store mængder af affald de producere hvert år og han opdagede tillige svineret med ikke-sorteret 

erhvervsaffald (iblandet asbest) på grusstierne ved Anebjerg Skov.  Det var Peder Porse , 

daværende byrådsmedlem for venstre, der var først på banen og mødte Klaus på en helligdag. Da 

havde vi kontaktet både presse, Skanderborg Kommune, Naturstyrelse og mange andre.  

Naturen er for vigtig til at være politisk – den er for alle! 

 

Vi har i 2018 været konstitueret med 15 medlemmer i bestyrelsen, og 1 suppleant, heraf Tina 

Fleischer som Formand, Olaf Møller som Næstformand og Otto Andersen som Sekretær og tur 

manager. Nanna Richter har meldt sig ud af bestyrelsen i løbet af 2018, så vi er 13 

bestyrelsesmedlemmer i slutningen af året. 

Der har været 10 bestyrelsesmøder ved årets udgang: 9 i Lystfiskernes lokale på Vestermølle og 1 

udendørs sommermøde i shelteren ved Horndrup. Vi prøver hvert år at holde ét ”ud af huset” møde 

i juni.   

 

 

Vi har gennem året deltaget i repræsentantskabsmøder på Fyn og senere i nov. i Kolding, grønne 

partnerskaber, møder under Samråd Østjylland og Fredningsbesigtigelser. Desuden har formanden 

deltaget i Grønne møder vedr. Skanderborg Kommune – det er informationsmøder der handler om 

Teknik og miljøs gøren og laden i løbet af året og hvor kommunens grønne foreninger er samlet 

under samme tag. Nødvendigt – for her får man vigtige kontakter på naturområdet. Desuden deltog 

DN Skb. i §17.stk 4 udvalget omkring Dyrehavens fremtid. 

 

Sti-gruppen (Hans Jakobsen, Niels Thernøe og Olaf Møller) har atter været super aktive til 

brugernes fornøjelse. Pæle er blevet hamret i jorden og plancher/informationstavler er blevet 

udskiftet mange steder: tak til Bendt Nielsen for at hjælpe med arbejdet. Han vedligeholder og 

udskifter informationstavler på kommunes mange dejlige stier. 

Især har fokus været på Dørup-Møgelkol stien som har fået et tiltrængt ”new look” med nye 

piktogrampæle. Folder over Dørup-Møgelkol stien findes under DN Skanderborgs hjemmeside 

under siden ” Spor og Stier”.  

 

DN Skanderborg afholdte 8 ture i årets løb.Turledere var: Otto Andersen, Hanne Borre, Jan 

Hougaard, Peter Lange og Per Clauson-Kaas.  

Sædvanen tro har svampeturerne i september den helt store interesse: Således har Hanne Borre og 

Jan Hougaard fra DN bestyrelsen haft ca. 70 deltagere i Voerladegård Skov og der var ovenikøbet 

presseomtale af turen i Horsens Folkeblad. Også svampeturen i Kol-Skoven hvor Peter Lange var 

turleder var godt besøgt. 

Tak til alle turlederne for jeres energi – ægte naturkærlighed smitter og vi andre kan ikke få nok. 
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Niels Thernøe har i år afløst Olaf Møller i ”Brugerrådet: sejlads på Gudenåen”. Det er særdeles 

vigtigt at DN Skanderborg sidder med fremme vedr. Gudenåen idet vi SKAL begrænse vilde 

hastigheder på Gudenåsystemet og tilhørende søer i området. Intet skader dyrelivet og vandløbets 

fine økologiske balance mere end for meget og for vild menneskelig aktivitet .Det skal holdes nede.  

Her kommer DN Skanderborg endnu engang i karambolage med Turistforeningen i Sø-højlandet. 

Det indrømmer vi blankt: vores holdninger til naturen og naturbevarelse er meget forskellig. 

 

Sidste år startede den nuværende regering en offensiv mod Natura 2000-områderne i landets 

kommuner hvor man så på byer og landbrugsarealer der kunne skæres ud af Natura 2000. 

Tilsvarende kunne nye områder lægges til, vel og mærke hvis man havde argumenterne dertil. Vi 

sendte et hørningssvar og det er nu lykkes at få den nordlige del af Bjergskov Bæk accepteret i 

Natura 2000 område N.52. Vi ønskede at få hele bækken med for at forbinde Mossø med Yding 

Skov dvs. skabe en ny korridor mellem Natura 2000 områderne 52 og 54.  

 

Jeg vil nu kort fremhæve et par sager der har fyldt meget i 2018. Jeg appellere til, at man henvender 

sig direkte til DN Skanderborg på vores email skanderborg@dn.dk eller stiller spm. på vores 

facebook hvis man vil have noget uddybet eller vide mere om hvad vi laver.: 

 

I juli måned tikkede en afgørelse vedr. Vandfly endelig ind i DN´s indbakke : SMUKfest fik ikke 

tilladelse til lette/lande med Vandfly i forbindelse med Festivallen. Afgørelsen havde et par år på 

bagen. Skanderborg Kommune havde ellers givet dem tilladelse. 

DN havde fremført i klagen til Miljø-og Fødevareklagenævnet at: aktiviteten er af erhvervsmæssig 

art (der er ingen lovhjemmel for dette i sejladsbekendtgørelsen) og at aktiviteten vil gå ud over et §3 

område med risiko for kollision af vandflyver og fugle. 

 

Så langt så godt: 

Formanden stiftede på godt og ondt bekendskab med Byråds politikker, Kommunens top og 

SMUKfest – set fra den administrative side. 

Jeg sad i §17 stk.4 udvalget vedr. Dyrehavens fremtid og udvikling. 

Trods at det endte med et Mindretalsnej fra DN(oven i købet givet til udvalget og byrådet 

skriftligt) så blev slutproduktet ud til offentligheden: jeg citerer: 

”Et enigt økonomiudvalg har sagt ja til, at Dyrehaven får en ”omgang”, der bla. betyder, at 

SMUKfest kan rykke Bøgescenen op til 45 m tilbage og over en årrække øge antallet af 

festivalgæster med 7500. Dermed følger Økonomiudvalget indstillingen fra det særlige 

opgaveudvalg, der har været nedsat for Dyrehaven”. 

Citat fra Ugebladet Skanderborg d. 4 september 2018. Det er altid interessant at læse i pressen hvad 

man går rundt og laver! 

 

DN Skanderborg er imod planen i Dyrehaven og vil påklage afgørelsen hvis den giver SMUKfest 

lov til de vidtgående naturødelæggende planer. Der skal bl.a. fældes mange gode ældre træer i 

Dyrehaven for at give plads samt etableres et større sti-system rundt om i Festivalskoven (det er 

ovenikøbet en Fredskov). Vi vil ikke godtage at SMUKfest skal have lov – det er en kommerciel 

festival med store pengesummer på spil. 

 

 

Og så er der Himmelbjerget: 

mailto:skanderborg@dn.dk
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Olaf Møller og undertegnet var i sommerens løb i diverse aviser hvor vi tordnende imod planerne 

om et arkitekttegnet rædsel af dimensioner der giver alle naturelskere kuldegysninger: 

Man vil klæde det fine bjerg på: dragten består af en lang træ-trappe fra vandet i bunden til toppen, 

glas bygninger placeret rundt omkring i landskabet så turister ikke får vand eller vind i håret. En 

stor anlagt havn ect. ect.  

Og så har man ikke taget de 2 fredninger der findes på toppen og siden af Himmelbjerget med i 

betragtning. DN har meldt sig ind i Folkets Bjerg, en protest gruppe der består af 2000 borgere. Vi 

afventer udviklingen. Processen løber stadig. 

 

Vedr. Fredninger: 

DN var for et par uger siden på fredningsbesigtigelse ude på ØM kloster. 

Der var planer om den helt store udvidelse og renovering. De nye bygninger skulle signalere 

middelalder i stregen, men projektet kuldsejlede: 

Alt i projektet var imod hvad der er tilladt i en fredning. 

DN afventer igen – for vi er bestemt ikke glade for en lokal af-fredning midt i den store Mossø 

fredning. Vi får se. 

 

Her til sidst vil jeg slutte af med at sige: 

DN Skanderborg kan være endog særdeles samarbejdsvillig. Vi er gået ind i et nyt grønt 

partnerskab med SMUKfest.og andre grønne foreninger.  Vi er gået sammen om at fremme 

biodiversiteten i Dyrehaven gennem beplantning og SMUKfest har været gode til at formulere en 

jordpolitik for Skovlunden og Kærligheden på Horsensvej. 

Det går begge veje: så måske skal jeg sige at SMUKfest heldigvis acceptere at DN er til og måske 

lidt vanskelige af og til! 

 

 

Tak for 2018 –  

Tina Fleischer 

Formand 
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