
Referat fra årsmøde i DN-Skanderborg afdeling tirsdag d. 12.nov. 2019 i Skanderup
Kirkecenter

Udenfor dagsorden Foredrag: ”Skanderborgs biodiversitet under lup” v. biolog Jan
Pedersen, DN/Sekretariatet (natur og råstof). Efter årsmødet tilsendt
bestyrelsen som pdf.

Dagsorden (iflg. DNs vedtægter) Referat (Otto 21/11/19)
1. Valg af dirigent Axel Bang foreslået af formanden. Ingen andre forslag. Axel

valgt! Dirigenten indledte med at konstatere årsmødets rettidige
indkaldelse i ”Natur og Miljø” og på hjemmesiden.

2. Bestyrelsens årsberetning Formand Tina Fleischer aflægger beretning om bestyrelsens
arbejde gennem 2019. Referenten henviser til den skriftlige
udgave, der rundsendes til bestyrelsen efter årsmødet.
Dirigenten oplyser, at årsberetningen i henhold til vedtægterne
ikke skal godkendes; men de forsamlede medlemmer kan stille
uddybende spørgsmål:
Flere ønskede oplyst nærmere om DNs indsats i forhold til
”Smukfests” bestandigt udvidede aktiviteter, fx Walther-statue i
rundkørsel og ødelæggelse af større og større skovarealer i
Dyrehaven mm. Tina oplyste, at DN havde fulgt udviklingen tæt
gennem årene – også i dialog med festivallen. DN havde som
regel offentliggjort mindretalsudtalelser. ”Hvordan havde
Smukfest set ud, hvis DN ikke havde været der!”
Inger Sejberg Jensen ønsker DNs holdning til
ukrudtsbekæmpelse på de kommunal arealer (fx stier og
fortove), gasbrænding eller damp (eller sprøjtemidler?). DN
deltager regelmæssigt i møder i kommunens Grønne Råd. Her
vil vi undersøge retningslinjerne i forvaltningen.

3. Valg af medlemmer (hvert På valg i år: Hanne Borre, Henrik Borgtoft Pedersen, Hans
3. år) og suppleanter
(hvert år) til bestyrelsen

Jakobsen, Otto Andersen. Alle 4 genopstiller. Der er yderligere 1
ledig plads i bestyrelsen, så dirigenten efterlyste flere opstillede
blandt de fremmødte medlemmer. Ingen meldte sig. De 4
opstillede genvalgt.
Valg af suppleanter: Poul Ganer og Agnete Olesen genopstiller.
Ingen andre opstiller. De to nævnte genvalgt.

Det bemærkes, at DNs vedtægter ikke fortæller præcist antal
bestyrelsesmedlemmer. Vi har længe haft 15 i bestyrelsen, de
seneste år kun 13. Senest 14 efter en at suppleanterne (Lars
Søgaard-Jensen) trådte ind på den ene af de 2 ledige pladser.
Det er frivilligt for suppleanterne om de ønsker at blive
medlemmer af bestyrelsen.

4. Forslag fra medlemmerne Ingen
5. Eventuelt Der blev spurgt til afdækning af jorden med plast på

skråningerne på støjvolden ud mod Skanderborgvej uden for Ry.
(længst mod øst i Kildebjegområdet). Det blev oplyst, at der er
tale om midlertidig ukrudtsbekæmpelse i forb. m. beplantning.
Der blev gjort opmærksom på, at man kan følge med i
afdelingens arbejde gennem hjemmesidens nyhedsbreve.


