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Danmarks Naturfredningsforenings 

Årsberetning  

 Jammerbugt Afdeling 2018 
Danmarks Naturfredningsforening er en landsdækkende naturforening, hvor natur, 

miljø, planlægning og klima er vores fokus punkter og det vi værner om i vores 

kærlighed til bevarelse af den trængte natur - både for vores egen skyld, men i 

højeste grad for naturens egen skyld. 

I det forgangne år har vi været en bestyrelse på 12 medlemmer, og 4 suppleanter 

der har fordelt arbejdsopgaverne således, at vi hver især har ansvaret indenfor 

veldefinerede områder af afdelingens virkefelt.   

Opgaverne er meget forskellige både i omfang og kompleksitet. De komplicerede 

eller tunge sager vedrører sagsbehandling indenfor miljø-, natur- og planlovgivning. 

Som bekendt har DN en juridisk ret, og dermed også en moralsk pligt, til at være 

”offentlighedens vagthund”. I øvrigt  mener flere organisationer og partier i 

folketinget at denne ret skal fratages DN  og andre grønne organisationer, så det er 

mere nødvendigt end nogensinde at mobilisere i kampen for den danske natur. DN 

har mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelser truffet 

af kommunalbestyrelsen, hvis vi mener, at disse strider mod den aktuelle lovgivning. 

Den ret har vi også i år benyttet os af, således ligger der pt. 2 klager i Nævnenes Hus 

og venter på en afgørelse. Dem vender jeg tilbage til. 

Vi klager ikke "bare" for at være stopklods og bruge vores ret til det. Vi gør det kun, 

når der er tungtvejende og ødelæggende konsekvenser for naturen, som er på spil. 

Så ud af de mere end ca. 700 afgørelser årligt DN modtager her i Jammerbugt 

Kommune - inden for plan- og miljø- samt naturbeskyttelsesområde - har vi kun 

valgt at føre 2 klager til nævns afgørelser, som pt. ligger og venter på en afgørelse.  
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I alle sager kan DN Jammerbugt til enhver tid, trække på ressourcer og fagspecifikke 

kompetencer hos medarbejderne i DN Sekretariatet, Masnedøgade, København. 

De sager som har krævet mest af vores tid er følgende og som jeg vil komme 

nærmere ind på er: 

 Ryå 

 Natur projekter 

 Høring af indskrænkning af N2000 områder - DN forslag for udvidelser.. 

 Ture og arrangementer 

 Naturpleje 

 Indsendt klage til Nævnenes Hus vedr. opsætning af 9 kæmpevindmøller ved 
Thorup Sletten 

 Indsendt klage til Nævnenes hus pga. Ryå tillægs regulativ som giver mulighed 

for 4 grødeskæringer og betænkeligheder vedr. Ryå generelt. 

 Skovens Dag 

 

Oprensning af Ryå 

Jammerbugt Kommune har i efteråret 2018, igangsat nogle initiativer med 

bortgravning af brinker og uddybning af Ryå, langs en strækning på ca. 7 kilometer i 

Ryå. Et arbejde som er udover den sædvanlige vedligeholdelse, efter gældende 

vandløbsregulativ, da åen på denne strækning har været uden et indgreb af denne 

karakter i mindst 20 år. 

Danmarks Naturfredningsforening har haft hænderne fulde med at prøve at få 

belyst konsekvenserne for naturen overfor denne såkaldte vedligeholdelse/ 

oprensning af Ryå som Jammerbugt Kommune har iværksat. 7 kilometer af Ryå fra 

Stavad Bro og opstrøms ind i Brønderslev Kommune, bliver der afgravet mange 

meter af vandløbets brinker. Efter vores mening og overbevisning skulle 

gravemaskinen stoppes indtil konsekvenser af natur og miljø er belyst. Kommunen 

har blot sendt en orientering ud, om at nu starter arbejdet. Baggrunden for dette 

arbejde skyldes manglende vandledningsevne, jævnfør gældende vandløbsregulativ. 

Efter vores opfattelse gør kommunen sig skyldig i flere lovbrud, da kommunen 

vælger ikke at sende en afgørelse ud, uden forudgående høring efter Vandløbsloven 

og Naturbeskyttelsesloven samt manglende konsekvens vurdering efter 
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habitatreglerne, og imod gældende vandløbsregulativ, da denne oprensning ikke er 

sædvanlig vedligeholdelse. 

DN har kontaktet forvaltningen og kommunalbestyrelse og lige lidt hjalp det. Vi har 

politi anmeldt kommunen, for dette overgreb uden anden besked ind, at politiet 

ikke har kompetencerne eller er myndighed på området. 

Jammerbugt Kommune er højeste myndighed inden for natur og miljø området og 

da kommunen har fravalgt at sende ellers lovpligtige afgørelser inden for 

naturbeskyttelsesloven, habitatdirektivet og vandløbsloven med deraf følgende 

høring og klageadgang, ser DN desværre ikke andre muligheder end at rette 

henvendelse til Folketingets Ombudsmand. 

Hvorvidt Folketingets Ombudsmand tager sig af vores henvendelse ved jeg i skrevne 

stund ikke, DN har ikke nogen tidligere erfaring i at bruge Ombudsmanden. 

Et ønske scenarie om Ryå, som vil være en stor gevinst for naturen og samtidig 

fremtidssikre omgivelserne, når kommende klimaforandringer, med større nedbør 

oversvømmer omkringliggende omgivelser, er at kunne acceptere naturens egen fri 

bevægelighed - det vi kunne ønske at se, er en herlig naturlig å, der slynger sig helt 

og alene efter tyngdeloven fra sine udspring gennem et landskab, hvor der på visse 

steder er højere brinker, og hvor der på andre strækninger er enge, der jævnligt 

oversvømmes, og hvor der ligger små og større søer, hvor åen til slut render ud i 

Limfjorden i et stort sumpet delta. Det kan lade sig gøre også uden at folk for våde 

kældere. 

Naturprojekt Grønt Guld: 
Frivillige aktive ældre under Danmarks Naturfredningsforening, - Projekt Grønt Guld 

- har i samarbejde med lodsejerne og Jammerbugts Kommunes Naturafdeling, fået 

udarbejdet en naturplan for et 4 hektar stort område, beliggende i Klim Klitplantage. 

Arealet som er beskyttet klithede var under voldsom tilgroning af nåletræ - især 

bjergfyr truede med at fortrænge de nøjsomme urter, lyng og artsrigdom. Derfor 

iværksættes der en målrettet naturpleje for at genskabe klitheden med forskellige 

virkemidler. En første gangs rydning, hvor vi aktivt tog del i arbejdet med at fælde 

nåletræ og en efterfølgende større rydning udført af entreprenør. Nu er området 

hegnet og der går 3 kreaturer og afgræsser området. Sikring af naturen forbliver 
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klithede og lysåbent har vi således forpligtiget os til at lave en årlig naturplejedag og 

ikke mindst arts registrere urter, lyng mm. som gerne skulle vinde frem. 

Tak til lodsejeren som synes rigtig godt om projektet,  sponsor for Grønt Guld 

projektet som er Vellux fonden og Jammerbugt Kommune som har finansieret 

hegningen og dyreholdet. 

Naturprojekt - Naturpleje af Nørremiler 

Projektets mål er at genskabe klitheden og frilægge en del af parabelklitten 

Nørremiler for at opnå en større biodiversitet. I et 40 hektar stort område med 

indlandsskrænter nord for Fjerritslev gemmer sig en ubrudt klitrække med dens 

specielle form som en parabel. Men klitformationen sløres af de mange opvoksende 

træer, især de invasive arter bjergfyr og sitkagran, som skygger de nøjsomme 

dværgbuske og urter væk. Rensdyrlav, blåmunke, hedelyng, kællingetand, blåhat 

mm. vil på sigt blive udkonkurreret, og om få år vil træerne dække alt. Derfor skal 

der sættes ind nu mod nåletræerne, hvor entreprenøren har fået til opgave at fælde 

og fjerne ca. 12 hektar nåletræ i alt fra området. Derudover vil klitheden blive skåret 

helt ned med lynghøster for at sikre foryngelse og ny spiring af dværgbuskene 

klokkelyng, mose-bølle og revling. Vi håber at naturplejeprojektet kan give viden og 

inspirere andre lodsejere i området omkring Klim Klitplantage til at tænke naturpleje 

og jagtinteresser sammen og på den måde opnå en højere biodiversitet. 

Den Danske Naturfond støtter naturplejeprojektet med kr. 193.000,- 

Med en samlet støtte på over 10 millioner kroner får lokale ildsjæle gennem 15 forskellige 

naturprojekter landet over nu mulighed for at gøre en særlig indsats for den danske natur. 

De 15 projekter, der nu er kommet gennem nåleøjet, er udvalgt blandt 72 ansøgere og har været 

gennem 2 ansøgningsrunder. Formålet med Naturfondens støtte til disse projekter er at 

engagere lokale kræfter i at forbedre forholdene for dyr og planter. 

Fakta om Projekt Naturpleje af Nørremiler, samarbejdspartnere og 
finansierings kilde: 

 Jammerbugt Kommune støtter projektet med faglig sparring, artsregistrering 
samt myndighedsbehandling af ansøgning om tilladelser til naturpleje af 
kiltfredet areal hos Kystdirektoratet. Desuden vil Jammerbugt Kommunes 
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Grejbank udlåne motorsave, grensakse mm. som vil være til rådighed for de 
frivillige aktive. 

 Samarbejdspartnere og initiativtagere er DN Jammerbugt, ejeren Bent 
Førgaard, Hammel, og Jammerbugt Kommunes Naturafdeling. 

 Naturplejeprojektet finansieres med støtte fra Den Danske Naturfond med et 
beløb på 193.000 kr., som primært dækker udgifterne til fældningen og 
udkørsel af større træer. 

 Projektværktøjer for landskabspleje og artsregistrering i de følgende år: 

 DN Jammerbugts Naturplejegruppe har en årlig naturplejedag med oprykning 
af nåletræ. 

 Der foretages artsregistrering af botanikken på området før 
naturplejeindsatsen startes. I alt afsættes der 3 cirkler med radius på 5 meter, 
hvor græsser, mosser, laver og urter mm. bliver noteret og optalt. Dvs. et 
areal på ca. 225 m2 undersøges med det formål at følge udviklingen, hvor 
ændringen er markant fra at være et tilgroet areal med ca. 20 % kronedække 
af nåletræ til blot at have ca. 5 %, kronedække, efter at det 40 hektar store 
område er naturplejet. Vi håber og forventer at opnå en større biodiversitet, 
da der nu er skabt plads og lys til flere planter. Dette vil samtidigt gavne 
insekter og sommerfugle mm. 

Høring af indskrænkning af N2000 områder - DN forslag for udvidelser: 

Op til årsskiftet havde vi rigtig travlt. Miljøministeriet var kommet ud med forslag om  

reduceringer på 30.000 hektar landbrugsjord fra Natura2000 beskyttelsen ud af det 

samlede Natura2000 areal i Danmark. Ca. 1500 hektar vil få frataget sin Natura2000 

status her i Jammerbugt Kommune og det er vi naturligvis i mod. Vi argumenterede i 

vores høringssvar om at disse arealer fortsat skulle bevares, men lige lidt hjalp det. 

Dog er det en politisk beslutning og der kan gå årevis inden EU evt. giver Danmark 

lov til det - eller en anden regering med en anden dagsorden kan tilbage rulle 

indskrænkningen af N2000 arealet. 

Modstanden mod denne reducering af Natura2000 områder var dog massiv, således 

blev den forholdsvis nye Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen næsten første 

arbejdsdag, til en ændring således blev der nu udpeget et areal svarende til 30.000 

hektar -  fortrinsvis natur i forvejen, som er ejet af Staten..  
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Lokalt i Jammerbugt Kommune vil den nye N2000 status fremadrettet være et areal 

på 39 hektar ved Andrup Bjerge - så der nu kan kommer en indsats mod tornblad, 

gyvel, hybenrose også der.. En endnu større areal er udpeget ved Overklitten Sø 

med 684 hektar, i øvrigt et forslag som DN Jammerbugt sendte ind til Miljøstyrelsen 

tilbage i 2016 - Miljøministeriet udtaler: 

"Danmarks Naturfredningsforening-Jammerbugt  foreslår en udvidelse ved 

Overklitten Sø, da der på det pågældende areal findes store bestande af 

hedepletvinge, og der forekommer flere habitatnaturtyper på arealet. Foreningen 

gør opmærksom på at det pågældende areal er statsejet og ligger tæt på Natura 

2000-området. Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Aftaleparterne 

har ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Derfor er 

Natura 2000-områderne suppleret med yderligere arealer. Udlægningen af arealer i 

Tranum Klitplantage, herunder Overklitten Sø som habitatområde er foretaget i 

overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. Området forventes at 

indeholde habitatklitnatur som klitlavning og levesteder for hedepletvinge."  

Vindmøller Thorup Sletten 
DN arbejder for en grøn omstilling til vedvarende energi heraf opsætning af bl.a. 
vindmøller på land. Men op til 18 store vindmøller i fuglenes træk korridor er ikke 
tilrådelig. Opsætning af 9 kæmpevindmøller på Thorup Sletten, mener vi, er på 
kollisions kurs for de mange tusinde trækkende fugle mellem Limfjorden og 
Vejlerne. De eksisterende møller, der nedtages, ved Thorup Sletten er 70 meter 
høje. De erstattes med 150 meter høje møller, og med den meget større 
rotordiameter bliver vingernes bestrøgne areal mere end tidoblet. Med en evt. 
gennemførelse af projektet lever  Danmark ikke op til sine forpligtelser i forhold til 
EU-direktiverne, idet der ikke kan være tvivl om, at projektet vil forringe 
naturtilstanden hvad angår fuglene. Derfor har vi klaget over opstillingen af 9 
møller, som ønskes opstillet i Jammerbugt Kommune. DN ser udbygningen af møller 
både på land og på havet som en del af løsningen på klimaudfordringen. Det er dog 
samtidig vigtigt, at vi friholder værdifuld natur og udpegede landskaber fra 
vindmøller, og undgår at placere møller, hvor der er store koncentrationer af 
sårbare dyrearter.  
 
Ryå tillægs regulativ som giver mulighed for 4 grødeskæringer 

I DN Jammerbugt har vi i flere henseender skrevet høringssvar og input til 
Vendsyssels største å-system - Ryå. 
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Ryå er i nogle øjne problematisk, da åen ved store og kraftige regnskyl, løber over 

sine bredder. Danmarks Naturfredningsforening har valgt at klage over Jammerbugt 

Kommunes vedtagelse af tillægsregulativ for Ryå, der i det væsentlige indføres af 

afvandingsmæssige grunde. Tillægsregulativet fastlægger nye 

vedligeholdelsesbestemmelser for grødeskæring samt beskæring af kantvegetation. 

Tillægsregulativ har på væsentlige punkter, store afvigelser fra det oprindelige 

regulativ fra Nordjyllands Amt. Disse ændringer vil få store negative konsekvenser 

for fauna og vandmiljøet i Ryå, hvis tillægsregulativet godkendes. Det tidligere 

vandløbsregulativ, som DN sagtens kan acceptere, var der beskrevet hvilke hensyn 

til fugle, insekter og pattedyr, myndighederne skulle forholde sig til. F.eks. ved 

Stavad Enge som er udpeget N2000 område, må man ikke kantskære her, da man 

således risikere at ødelægge odderens leve- og fouragerings steder. Alligevel 

konkluderer Jammerbugt Kommune, at ændringerne ingen negativ effekt vil have, 

hvilket DN hermed påklager. 

Naturpleje 

Hvem passer på naturen, når naturen ikke bare kan passe sig selv?  

Ja, DN Jammerbugts naturplejegruppe gør hvad de kan, for at holde små lysåbne 

lokaliteter åbne, så der bliver plads til nøjsomme urter som f.eks. gøgeurter. 

Vi har været ude med leen :-) og plejet bl.a. rigkær - i et fredet område som hedder 

Hingelbjerge - Og for 7. år i træk har vi været i gang ved Aaby Bjerg i Store Vildmose, 

hvor ørnebregnen er svært at få kontrol over - den vil gerne brede sig. Men med 2 

gange hø-slæt dette år, så er ørnebregnen tydeligt svækket og andre blomster 

kommer nu frem i lyset. 

 

Ture og arrangementer 

Udover at være Naturens Advokat, så arranger vi også ture og arrangementer rundt 

i hele Jammerbugt Kommune, som jo er beriget og omgivet af flot og spændende 

natur, som kan byde på mange naturoplevelser.  

DN Jammerbugt har igen i år, arrangeret  ture og arrangementer, som eksempelvis 

viden om biernes liv,  Gl. Kongevej vandring, botaniktur ved Holmsø, den store 

fugletur ved Vejlerne og naturligvis den årlige affaldsindsamling samt Naturens Dag.  

Vi er meget glade for at formidle naturoplevelser, da vi tror at vi også på den måde 

kan påvirke os mennesker til en bedre forståelse for naturen og dens behov. 
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Alle turene ledes under kyndig og dygtigt vejledning af bestyrelsesmedlemmer i DN 

Jammerbugt. 

Husk i øvrigt at alle er velkomne på vores ture, som  er gratis. 

Skovens Dag - udnævnelse af evighedstræer 
Klim Bjerg dannede rammen om Skovens Dag, søndag den 6. maj, som Jammerbugt 

Kommune arrangerede i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Klim 

Kalkovn. Der var aktiviteter for hele familien, som f.eks. udnævnelse af 

Evighedstræer, en guidet naturtur i skoven, formidling om natur for børn og deres 

forældre samt fortælling om Klim Kalkovn og skæring af limsten. Borgmester 

Mogens Gade holdt indvielsestalen ved Bøge-alleen og sagde at han er glad for at 

kunne udpege skovens fine nyudsprungne bøgeallé til Evighedstræer og dermed 

sikre den for fremtiden. 

 

Valg af ny præsident for DN 

I vores kære, gamle forening var en af årets store begivenheder valget af en ny 

præsident på repræsentantskabsmødet i Fåborg i april. Der var kampvalget, som 

faldt ud til Maria Gjerdings fordel. Maria fik ca. 2/3 af stemmerne. Nogle af jer har 

sikkert stiftet bekendtskab med hende gennem TV, hvor hun tidligere som 

miljøordfører for Enhedslisten ofte har været på. Nu repræsenterer hun DN på 

fornemste vis, og vi kan allerede se, at DN er kommet rigtig godt med i medierne 

efter Marias valg. Med hende som præsident har DN fået en stærk og vedholdende 

stemme, som taler naturens, miljøets og klimaets sag morgen, middag og aften. 

 

Den grønne dagsorden og Folketingsvalget 

Når vi kigger frem mod 2019 véd vi, at der skal komme et folketingsvalg på et 

tidspunkt i løbet af året. Vi har afsat midler i DN’s budget til at påvirke dette valg, og 

det skal blive spændende at se, om den grønne tendens som vi har set rundt om i 

Europa i de seneste valg også slår igennem hos os. I hvert fald er det vores 

fornemmelse, at den grønne dagsorden har et vist momentum for tiden – og med 

grøn dagsorden mener jeg emner indenfor både natur, miljø og klima, som er de tre 

ben som vores arbejde står på. Flere af partierne har budt sig til med grønne forslag, 

og noget af det som kunne få virkelig stor virkning er en jordreform. Landbruget 

fylder virkelig meget i det danske landskab, og vi véd at der bliver dyrket mange 
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områder udelukkende for at høste EU-tilskuddet. En omfattende jordreform 

kombineret med jordfordeling kunne betyde, at flere 100.000 hektar dårlig 

landbrugsjord kunne laves om til natur og også spille en rolle i klimatilpasningen. Det 

er et columbusæg, som rigtigt grebet an også kunne hjælpe mange landmænd ud af 

den finansielle knibe, de befinder sig i.  

Medlem af Danmarks Naturfredningsforening 

Meld Jer meget gerne ind i DN - det koster kun 350 kr. om året og hvis man er 

pensionist eller under 25 år så koster det 200 ,- kr.  

Dog er der også mange som giver et ekstra bidrag med et månedligt beløb, man selv 

bestemmer, og det er vi naturligvis rigtigt glade for. 

Vi er nu 702 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening her i Jammerbugt 
Kommune, og ca. 126.000 medlemmer på landsplan. 

Det er flot, men vi vil gerne være flere, og frem for alt vil vi gerne, at medlemmerne 
føler, at de er i en forening med holdninger, som de kan identificere sig med. DN får 
flere og flere medlemmer, som i høj grad skyldes kampagner og presseomtale, samt 
lokalafdelingerne arbejde for naturen og miljøet. Den politiske dagsorden, uden 
meget naturindhold - spiller sikkert også ind, og DN bliver nu mere hørt og synlige i 
mediebilledet..Det er godt, og vi vil gerne være endnu flere medlemmer, for jo flere 
medlemmer jo større er vores gennemslagskraft også.  

Aktiv i Danmarks Naturfredningsforening 
Som Aktiv i DN Jammerbugt har man mulighed for gratis at deltage i en lang række 
forskellige kurser arrangeret i DN-regi, hvor man kan erhverve relevante 
kompetencer, der sidenhen kan bidrage til en kvalificeret indsats i afdelingen og i 
naturen. 
Jeg synes, vi er en meget dygtig bestyrelse på 16 yderst aktive og arbejdsivrige 

DN’er, hvor både suppleanter, og unge som ældre i bestyrelsen tager fat i arbejdet, 

som naturens stemme. Udover bestyrelsen har vi en del ad hoc`er, som er med i 

valgte arbejdsgrupper.  Vi mødes ca. hvert 5. uge, her i Brovst Sport og Kulturcenter, 

som ligger central i kommunen i forhold til vores bopæl de forskellige steder i 

kommunen. Men vi har ikke kun sagsarbejdet i tankerne, som for det meste ordnes 

over computeren efter en besigtigelse. Vi er også glade for at mødes socialt og få 

naturoplevelser sammen. Og årets tur gik til den jyske vestkyst omkring Vadehavet 
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hvor basen blev et større feriehus på Rømø. Naturoplevelser, fugle og god hyggeligt 

samvær er fællesnævneren for en uges tur til Rømø. 

Ønsker du at deltage som frivillig aktiv, eller blot at vide mere om arbejdet som aktiv 

i DN Jammerbugt, så send os en mail på jammerbugt@dn.dk eller kontakt en af 

afdelingens bestyrelsesmedlemmer for yderligere orientering. Du må også meget 

gerne give dig til kende , når vi om lidt skal have valg til bestyrelsen for DN 

Jammerbugt. 

DN Jammerbugt medie 

 Jeg synes, vi har forbedret vor kommunikation med vore medlemmer. Vi er blevet 

flittigere til at udsende nyhedsbrev til de medlemmer, som vi nu kan udsende til, 

525 stk. - vi er på Facebook, hvor der er over 250 følger, som ser vore meddelelser, - 

og DN Jammerbugts hjemmeside er bestemt et besøg værd. Denne kommunikation 

vil vi meget gerne forstærke, og vi håber derfor, at flere vil gå ind på Facebook, og at 

flere vil modtage vore nyhedsbreve. – Vi har brug for jeres meninger, og vi vil meget 

gerne have, at i er informeret om, hvad vi foretager os. –  

 

DN Jammerbugt er på Facebook  

https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningJammerbugt/ 

Husk altid at holde Jer orienteret om kommende ture, aktuelle sager mm. på vores 

hjemmesiden www.dn.dk/jammerbugt 

Tak til bestyrelsen 

Nu er jeg ved at være ved vejs ende, med årsberetning, som formand for DN 

Jammerbugt. 

Det har været et spændende år med store sager, som har krævet vores 

opmærksomhed og tid.  

Selvom nogle måske ser DN, som en træls stopklods for al udvikling og vækst – ja 

det får vi tit skyld for, så er jeg sikker på at naturen siger tak for vores indsats, med 

endnu flere gode naturoplevelser i vente.  

Bestyrelsens sammensætning i 2018 for Danmarks Naturfredningsforening, 

Jammerbugt Afdeling er: 

formand Søren Rosenberg 

jammerbugt@dn.dk%20
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningJammerbugt/
file:///C:/Users/Søren/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/N9XVSTYL/www.dn.dk/jammerbugt
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næstformand Otto Kjær 
Inge Lis Dissing 
Sigurd Christensen 
Mariann Stenholm 
Bettina Christensen 
Ove Albrektsen 
Søren Vibe 
Martin Hesselsøe 
Anders Hedegaard 
Morten Sørensen 
Louise Hansen 
Suppleanter: 
Jørgen Jensen 
Henrik Mysager 
Lars Heiring 
Jens Bach 
 
Ad hoc: 
Jørn Baandrup 
Flemming Gregersen 
Ole Hermansen 

 

DN Jammerbugts ordinære årsmøde, med dagsorden i følge vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent - der tilspørges Jörn Eskildsen - organisatorisk konsulent DN 

2. Bestyrelsens årsberetning, ved formand Søren Rosenberg. 

Efterfølgende debat og spørgsmål fra forsamlingen - nb: der indstilles til maksimum 

tre minutters taletid pr. spørgsmål fra forsamlingen. Indlæg har ligeledes en maks. 

varighed på 3 minutter - således kan flere komme til orde. 

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  På valg er: 

Otto Kjær, genvalgt 

Søren Vibe,  genvalgt 

Ove Albrektsen, udtræder af bestyrelsen, men fortsætter gerne ad hoc - 

naturplejegruppe 

Bettina Christensen, udtræder af bestyrelsen, men fortsætte gerne ad hoc - 

arrangementsgruppe 

Valg af suppleanter til bestyrelsen: Nuværende suppleanter er: 
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Jørgen Jensen, valgt ind i bestyrelsen for den kommende periode  

Lars Heiring, valgt ind i bestyrelsen for den kommende periode 

Henrik Mysager, genvalgt 

Jens Bak, genvalgt 

Kirsten Marie Nielsen, nyvalgt 

4. Forslag fra medlemmer - ingen indkommende forslag 

5. Eventuelt 

 

DN Jammerbugts konstituerende møde er onsdag den 29. november 


