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Årsberetning for 2011

På årsmødet for 2010 blev der indvalgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer efter kampvalg. Det var en 
dramatisk, men nødvendig proces, for at DN’s lokalafdeling kunne komme til at fungere efter 
foreningens vedtægter og formålsparagraf. Det var en oplevelse, som de fleste tilstedeværende helst
havde været foruden, men situationen i den gamle bestyrelse var efterhånden blevet så konfliktfyldt,
at der ikke var nogen anden vej end at tage et opgør mod de kræfter, som forsøgte at drive land-
brugspolitik gennem DN’s lokalafdeling. Heldigvis var det ikke en hårfin stemmeafgørelse med 
f.eks. 51 % mod 49 %, som ville have splittet lokalafdelingen i to. Men det var derimod en klar og 
tydelig tilkendegivelse med ca. 2/3-deles flertal blandt de fremmødte knap 60 af Lokalafdelingens 
medlemmer – altså et markant flertal - som ønskede at man selvfølgelig også i DN’s Tønder 
Afdeling skulle følge vedtægterne og støtte foreningens fastlagte politiker.

I tidligere årsberetninger har det være kotume at tage udgangspunkt i årets bestyrelsesmøder, men 
jeg finder det denne gang mere interessant for medlemmerne at høre lidt om hvorledes bestyrelses-
arbejdet fremover bliver tilrettelagt og udført. - Skulle nogen have interesse i bestemte sager kan de 
til enhver tid henvende sig til formanden, og få besvaret de spørgsmål de måtte have.
 
Den nye bestyrelse begyndte sit arbejde i en meget positiv ånd om at få alle bestyrelsesmedlemmer 
til at samarbejde om større åbenhed og et ønske om at få en tættere kontakt til medlemmerne. Der 
blev derfor nedsat forskellige arbejdsgrupper i bestyrelsen, som skulle være initiativtagende og 
ansvarlige for følgende vigtige opgaver:

1) Den årlige landsdækkende affaldsindsamling,
2) Arrangering af aktiviteter som f.eks. ekskursioner for medlemmerne,
3) Forbedring af lokalafdelingens hjemmeside, samt
4) Fortsættelsen af det klassiske DN-sagsbehandlingsarbejde.

Intentionerne er desværre kun delvis lykkedes, men der er opbakning fra hele bestyrelsen til at gøre 
sig fortsat umage med at få alle opgaverne opprioriterede. - Her følger en oversigt over deres status:

Ad 1) Affaldsindsamling. Affaldsindsamlingen 3. april 2011 var klart langt bedre organiseret end de
tidligere gange, hvor lokalafdelingen har deltaget. De ansvarlige er stærkt opsatte på at gøre det 
endnu bedre i 2012, hvor den landsdækkende affaldsindsamling vil finde sted søndag den 22. april. 
Vi arbejder på at få igangsat indsamling af affald i endnu flere af kommunens større bysamfund.

Ad 2) Ekskursioner. Bestyrelsen havde en hensigt om i 2011 at arrangere en ekskursion på Naturens
dag søndag den 11. september, men desværre satte alvorlig sygdom hos hovedinitiativtageren en 
stopper herfor. Det gav ingen mening at forsøge med at dårligt planlagt arrangement i sidste time, 
hvorfor arrangementet aldrig blev annonceret. Dette er selvfølgelig ikke noget vi er stolte af i 
bestyrelsen, men der er enighed om at vi i 2012 skal være langt tidligere ude med planlægning og 
orientering til medlemskredsen, og allerede her kan det udmeldes, at Naturens Dag i 2012 finder 
sted søndag den 9. september, men flere andre aktiviteter er også i støbeskeen.



DN har et landsdækkende logistisk problem med at skabe kontakt mellem afdelingsbestyrelserne og
medlemmerne. Medlemsbladet ”Natur og Miljø” er vanskeligt at anvende, idet det har en meget 
lang produktionstid, og hvor det kræves at mindst et halvt års arrangementer udmeldes meget 
tidligt. Vi kan håbe på at arbejdsgruppen efterhånden får så meget fat om opgaven, at dette kan 
opfyldes. Som et brugbart værktøj vil det være logiske at føre og ajourføre mail-lister over 
medlemmerne, så man lokalt kan oprette en udsendelsesgruppe, men dette er vist i strid med 
Registerlovgivningen. Det er kun inden for de sidste par år, at DN har bedt nytegnede medlemmer 
om mailadresser, men for at kunne benytte dem til formålet med at annoncere medlemsaktiviteter er
det nødvendigt med direkte tilladelser fra de enkelte medlemmer til dette formål. For foreningens 
Sekretariat i København vil det også være forbundet med betydelige ressourcer at vedligeholde 
mailadresser på foreningens ca. 130.000 medlemmer. Men der arbejdes intens på at finde en 
løsning, som vil gøre det lettere for lokalafdelingerne at have direkte kontakt til medlemskredsen.

En medlemsaktivitet blev dog igangsat i 2011. Lokalbestyrelsen fik i forbindelse med den netop 
afsluttede fantastiske udendørs fotoudstilling ved Vidå Slusen - ”100 steder at besøge før de 
forsvinder” - tilladelse til at ophænge danske fotografier inde i Vidå Slusens Naturcenter bag 
cafeteriet. Her har der indtil i går været ophængt 32 af de smukke fotografier, som blev indsendt til 
DN i forbindelse med fotokonkurrencen for foreningens 100 års jubilæum sidst i april måned.
- Hvor mange af vore medlemmer, der måtte have set denne ophængning, er dog ukendt.

Angående arrangering af ekskursioner og andre medlemsaktiviteter beklager bestyrelsen at det altså 
ikke som håbet blev igangsat i 2011, men vi vil arbejde stærkt på at opprioritere opgaven i 2012.

Ad 3) Hjemmeside. Her er vi også kun kommet langsomt i gang. Afdelingen har dog allerede en 
hjemmeside under hovedforeningen på www.dn.dk men herpå står der kun de allermest nødvendige
oplysninger til medlemskredsen så som bestyrelsens navne og kontaktmuligheder. Det er dog 
lykkedes at få lagt annonceringen af dette årsmøde ind på hjemmesiden, med der er rigtig mange 
andre muligheder for her at få en platform, som medlemmerne kan henvende sig til for at få 
information om lokale aktiviteter m.m. – Dette vil have høj prioritet i 2012.

Ad 4) Sagsbehandlingsarbejdet. Dette arbejde er fortsat det højst prioriterede i bestyrelsen. Alle 
sager fra myndighederne, d.v.s. især Tønder Kommune, går ind til formanden. Her bliver sagerne 
læst igennem, hvorved en del af dem bliver lagt til side, da der enten ikke er nogen klageadgang 
eller deres emne er uinteressant i natur og miljø sammenhæng. Alle andre sager udsendes til hele 
bestyrelsen med en anbefaling fra formanden om handling eller ej. Bestyrelsesmedlemmerne kan 
herefter fremkomme med bemærkninger, der inddrages i den fortsatte sagsbehandling. Alle sager, 
der påklages, vil inden afsendelse til klageinstansen blive forelagt hele bestyrelsen pr. mail, hvor 
den enkelte kan komme med ændringsforslag og kommentarer. Først herefter afsendes en evt. klage
med kopi til DN’s sekretariat i København. - På de kvartalvis bestyrelsesmøder gennemgås alle 
sagerne og den reaktion myndigheden evt. er fremkommet med. Denne fremgangsmåde er blevet 
godt indarbejdet og bakkes op af hele bestyrelsen. Vore hovedinteressenter – Tønder Kommune og 
DN’s Sekretariat – har vi det bedste forhold til, og vi føler at vores arbejde værdsættes og tages 
seriøst.

Bestyrelsen håber at kunne fortsætte sit gode samarbejde i 2012, og at vi fortsat vil have medlem-
mernes tillid som naturens advokat. – Danskerne har brug for naturen og naturen har brug for DN!

På vegne af en enig bestyrelse,                                                   

http://www.dn.dk/


Søren Eller, formand                  


