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Bestyrelsens beretning for 2010.

Det er ulige nemmere at skrive en årsberetning, når alting er gået op i en højere enhed både med
hensyn  til  samarbejde  og  udvikling  i  øvrigt.  Det  er  langt  sværere  -  som i  dette  tilfælde  hvor
samarbejdet har knirket voldsomt, og hvor der har været store uoverensstemmelser - at enes om
begivenhedsforløbet  og hvad der skal medtages.  Omvendt  er  en årsberetning en tilbageskuende
status for arbejdet, hvori det vil være meget forkert at udelade negative oplevelser eller benægte
fakta. Endelig skal beretningen være klar og kortfattet,  så alle kan få en forståelse for begiven-
hedsforløbet; - Alt dette har gjort årsberetningen for 2010 ekstrem vanskelig.

Der har til dato været afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb: 13. januar, 23. marts, 26. maj og 2.
september.  – Det første møde forløb egentlig ganske normalt,  hvor vi gennemgik de forskellige
sager, som dengang var på dagsordenen. Men allerede på mødet i marts gik det galt. I mellemtiden
var jeg som formand blevet stærkt kritiseret af især bestyrelsens landbrugere for i JyskeVestkysten
at have skrevet et indlæg, hvor jeg stærkt kritiserede en i en tidligere artikel navngivet landmand for
at udsprede gylle på frossen jord ved månedsskiftet januar-februar. Det kunne et bestyrelsesflertal
absolut ikke acceptere.  Da jeg desuden i slutningen af 2009 havde påklaget flere sager, der var
klokkeklare overtrædelser af Landzonelovgivningen, samt forårsaget en klage over en landmand,
der uden byggetilladelse og uden miljøgodkendelse havde opført en kæmpe svinestald inkl. tre store
siloer og straks påbegyndt en storstilet produktion af slagtesvin, så var der lagt i kakkelovnen til
mig!

For ligesom at dæmpe gemytterne og få ro på tillod jeg mig at invitere DN’s særlige konsulent for
organisatorisk rådgivning med til bestyrelsesmødet den 23. marts, men det skabte stor vrede hos
bestyrelsesflertallet,  som  ikke  ønskede  hans  tilstedeværelse.  Han  blev  dog,  og  fungerede  som
observatør under et frygteligt møde, hvor flertallet ønskede at jeg straks skulle træde tilbage som
formand, hvilket jeg dog nægtede, da DN’s vedtægter udtrykkeligt siger, at formanden er valgt fra
et årsmøde til det næste. Stemningen var helt i bund, og der var tydelig mistillid mellem et flertal på
6  bestyrelsesmedlemmer  og  mindretallets  3  medlemmer.  Efterfølgende  nægtede  flertallet  at
anerkende referatet  fra  mødet,  der var  skrevet  af  en fra mindretallet.  Senere blev referatet  i  al
væsentlighed dog bekræftet af DN’s tilstedeværende konsulent.

Mødet  den 26. maj  startede med en lille  ekskursion ud i Tøndermarsken,  som jo igen-igen har
påkaldt sig samfundets opmærksomhed, da tilbagegangen af truede arter stadig fortsætter. Derfor
har DN igangsat en klage til EU, der nu er gået i gang med at skrive en såkaldt ”åbningsskrivelse”,
hvilket er første skridt frem mod en retssag mod Danmark for ikke at efterleve et EU’s direktiv.

Efter ekskursionen fortsattes med et bestyrelsesmøde i Møllehuset ved Højer Mølle. Et væsentligt
punkt på dagsordenen var ”Samarbejdet i bestyrelsen”, som havde til formål at forsøge at genetab-
lere tilliden mellem bestyrelsens medlemmer. Dette lykkedes desværre ikke. - Hen over sommeren
kom der lidt mere ro på, og bestyrelsesmødet den 2. september foregik næsten normalt, men stadig
med mistillid mellem parterne. 



Det er også vigtigt  at trække frem, at de Landzonesager,  som omtaltes først i  beretningen,  alle
senere på året  blev vundet efter  afgørelser i Naturklagenævnet.  På samme måde førte også den
omtalte  sag  om  ulovlig  slagtesvineproduktion  til,  at  produktionen  er  stoppet,  og  nu  afventes
behandlingen  af  klagen  i  Miljøklagenævnet.  Endelig  har  samtlige  påklagede  sager  om husdyr-
udvidelser, som hidtil er blevet afgjort, ført til at sagerne af Miljøklagenævnet er blevet hjemsendt
til fornyet sagsbehandling i kommunen. Dette medførte, at jeg i kommunens Grønne Råd udtrykte
forundring over, at erfaringen fra disse første sager ikke har ført til en ændring af sagsbehandlingen,
så  fremtidige  hjemsendelser  kan  undgås.  Som  det  kører  nu,  er  det  både  utilfredsstillende  for
landbruget, DN og ikke mindst kommunens hårdprøvede medarbejdere.

Medlemmerne af DN’s Tønder Afdeling kan med rette kritisere bestyrelsen og især formanden for
rigtig dårlig kommunikation i årets løb. Årsagen til dette skal klart søges i det dårlige samarbejds-
klima i bestyrelsen,  men også generelt  i  de fleste bestyrelsesmedlemmers  manglende vilje til  at
deltage i medlemsaktiviteter. Således deltog DN Tønder ikke i forårets affaldsindsamling, da ingen
ud over formanden meldte sig til at organisere dette. Ligeså, da Tønder den 5. juni havde besøg af
DN’s Naturens Ambulance. Til trods for en opfordring til bestyrelsen om at møde frem på Tønder
Torv, så kom ud over formanden kun et  bestyrelsesmedlem. Og endelig måtte bestyrelsen også
aflyse  at  deltage  i  Naturens Dag den 12.  september  p.g.a.  manglende kapacitet  til  at  arrangere
dagen. – Som formand kan jeg kun beklage dette meget, men uden opbakning fra bestyrelsen har
jeg ikke kræfter til også at løfte disse aktiviteter. I forvejen bruger jeg 20-25 timer om ugen på DN;
- hovedsageligt til sagsbehandling af de mange og stadig mere komplicerede sager, som kommer fra
Tønder Kommune. En opfordring til den øvrige bestyrelse om at påtage sig dele af dette ansvar, har
desværre heller ikke i år resulteret i aflastning.

En meget positiv ting fra 2010 skal dog trækkes frem her: I løbet af sommeren har DN gennemført
en meget succesfuld medlemskampagne i Tønder Kommune. Sådan en foregår ved at ringe op til
alle husstande i  kommunen,  som ikke i  forvejen står på medlemslisten,  og informere om DN’s
aktiviteter og opfordre til indmeldelse. For et år siden – altså lige før årsmødet i 2009 – havde DN’s
Tønder Afdeling 480 medlemmer. Medlemskampagnen resulterede i omkring 400 nye medlemmer,
således at vi i dag har mere end 850 medlemmer! – Det er utroligt flot, så stor tak til alle nye for
denne modtagelse af kampagnen. Dette kræver klart, at bestyrelsen bliver langt bedre til at leve op
til medlemmernes forventninger.

Det er mit  håb,  at vi i  2011 kan få uddelegeret  de forskellige opgaver,  så vi kan komme til  at
fungere meget bedre i forhold til vore mange både nye og gamle medlemmer. Opgaverne er bl.a.: 
1) At få en hjemmeside til at fungere, hvor medlemmerne kan se de forskellige aktiviteter, 2) At få
uddelegeret ansvaret for de forskellige sagsopgaver, således at det hele ikke ligger på én person, og
3) at få nedsat et bestyrelsesudvalg, som vil være initiativtagende til medlemsaktiviteter som f.eks.
affaldsindsamling, naturens dag, samt forskellige ekskursioner og ture (helt oplagt er en årlig Sort
Sol tur). – Det er virkelig mit håb, at dette bliver realiseret, og at bestyrelsen finder sammen om
opgaverne.  Det  vil  være  en  falliterklæring  igen  til  næste  år  at  skulle  skrive  følgende  negative
konklusion:

Året 2010 udviklede sig for bestyrelsen til et år, som ingen, der frivilligt påtager sig Ngo-arbejde,
ønsker  må  komme  igen.  Sagt  med  den  engelske  dronning  Elisabeth  II’s  ord,  så  har  det  for
bestyrelsens samarbejde været et ”Annus horribilis”; - altså et frygteligt år!

Tønder, ultimo oktober 2010 
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Søren Eller, formand
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