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Danmarks Naturfredningsforenings Tønder afd.’s Årsmøde den 24. oktober 2017.

Bestyrelsens Årsberetning.             (Udkast 3)

Velkommen til DN’s Tønder afd.’s Årsmøde i 2017. – Afdelingen havde ved sidste optælling den 
11. oktober 2017 i alt 592 medlemmer, hvilket er 49 flere medlemmer end på samme tid sidste år. 
Det går altså den rigtige vej, og vi byder de nye medlemmer meget velkomne.

Siden sidste årsmøde har bestyrelsen været samlet 5 gange som følger: Møde 8. februar - møde 18. 
april - ekstraordinært møde 8. maj 2017 (visionsmøde opstart) - Visions weekend 10. og 11. juni - 
og møde 12 september. 

For at forbedre arbejdet i bestyrelsen afholdtes et planlægningsmøde i maj for et weekendmøde, 
som fandt sted i formandens sommerhus en i juni måned. Weekendmødet resulterede i, at der blev 
uddelegeret to af formandens opgaver, nemlig afdelingens repræsentation i Tønder Kommunes 
Grønne Råd (ny blev Laura Fly) og i Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken (ny blev Bo 
Tonnesen). Allerede fra omkring 2013 forsøgte et par bestyrelsesmedlemmer at få styr på 
afdelingens hjemmeside og facebookside. Det var dog ikke nemt, da DN’s Sekretariat f.eks. 
pludseligt skiftede hjemmesideprogrammet ud med et helt nyt. Det er derfor glædeligt, at der efter 
visionsmødet klart er kommet rigtig godt styr på tingene, så medlemmerne nu kan glæde sig over 
afdelingens officielle hjemmeside og Facebook-dito, der bestyres godt af henholdsvis Henrik J. 
Møller og Bo Tonnesen; tak for det, begge to! Weekendmødet var også et forsøg på at finde et 
bestyrelsesmedlem, som er villig og har tid og lyst til at overtage formandsposten efter Søren Eller. 
Dette gav desværre intet umiddelbart resultat. Søren har været formand siden 2001 og forinden 
næstformand siden 1985, og Søren ønsker nu at blive afløst og aflastet.

Det er sådan i henhold til DN’s Vedtægter, at en bestyrelse skal bestå af mindst 6 og højest 15 
medlemmer, hvoraf 1/3 er på valg på skift om året; man vælges altså for en 3-årig periode. I DN’s 
Tønder afd. er vi p.t. 9 medlemmer, så der skal altså hvert år nyvælges eller genvælges 3 personer. 
Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert Årsmøde med en formand og en næstformand, der vælges 
for det kommende år. Efter årsmødet i aften (24/10-17) er det aftalt i bestyrelsen, at konstitueringen 
af formand og næstformand for 2018 vil finde sted på et ordinært bestyrelsesmøde 6. november. 
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En af 2017’s væsentligste sager har været kommunens ønske om en stor vindmøllepark øst for 
Rejsby med 49 vindmøller på 150 m, som firmaet Vattenfall ville opføre i en kommunegrænse-
overskridende vindmøllepark, som omfattede møller både i Tønder og Esbjerg Kommuner. DN’s 
holdning til vindmøller i Danmark er, at vedvarende energi skal fremmes og langt er at foretrække 
frem for f.eks. et nyt kulfyret elkraftværk. Men møllerne skal placeres med omtanke i landskaberne 
og helst i havvindmølleparker, som ikke generer udsynet fra kysterne. Ved Rejsby lykkedes det 
beboerne omkring den foreslåede vindmøllepark at få politikerne til at trække deres tilsagn om 
vindmølleparken tilbage, da så mange store vindmøller ville dominere det flade vestsønderjyske 
landskab.

Senest har der også været debat om 6 nye vindmøller øst for Sæd tæt på statsgrænsen til Tyskland, 
hvor der på den tyske side allerede er opført mange vindmøller. DN-Tønder undlod efter rådgivning
fra DN’s Sekretariat i København at påklage sagen, idet DN tvivlede på, at en klage kunne vindes. 
DN samler ikke på tabte sager, og desuden var der også tegn på, at vindmøllernes tilhængere og 
modstandere i lokalsamfundet lå i nabostridigheder, hvilket DN aldrig ønsker at være part i.

En sidste sag, som her skal omtales, er kommunens ønske om en erhvervs-heliport på Rømø, der 
skal placeres i et miljøfølsomt område tæt på klitterne syd for Lakolk Sø. Denne sag er åbenbart 
midlertidigt sat på stand-by, da modstanden fra beboere og sommerhusejere på Rømø er så markant,
at kommunen har udsat planerne til foråret 2018, idet de åbenbart frygter vælgernes dom ved det 
kommende kommunevalg 21. november. Det er DN’s erfaring, at det altid kan betale sig at presse 
kommunalpolitikerne i et valgår, hvor de åbenbart kun tænker på at blive genvalgt, idet de så håber 
på, at vælgerne har glemt kontroversielle sager, når der igen kommer valg fire år senere.

I årets løb har vi afholdt en del forskellige arrangementer og ture. Den 2. april deltog vi i DN’s 
landsdækkende affaldsindsamling flere steder i kommunen. Den 10. september var det ”Naturens 
Dag”, hvor vi havde en velbesøgt ekskursion til Hønning Plantage, og senest lørdag den 14. oktober
havde vi på Torvet i Tønder besøg af ”Naturens Ambulance” fra DN’s sekretariat i København. Her
drejede det sig om at vise, at der i den danske natur er plads til både ulve og vildsvin, som tidligere 
har været en vigtig del af den danske fauna. Aktiviteten var velbesøgt, selv om vejret ikke viste sig 
fra sin bedste side. Der var stor interesse og spørgelyst fra både tilhængere og modstandere af ulve 
og vildsvin, og mange misforståelser og myter om disse dyrs livsforhold blev afklaret.

Til sidst er det glædeligt at fremhæve afdelingens største succes over for medlemmer og borgere i 
Tønder Kommune: Aftalen med Tønder Ugeavis om månedligt at skrive rubrikken ”Naturen lige 
nu”, hvori bestyrelsen på skift skriver om stort og småt, der lokalt rører sig på natur- og miljøsiden 
rundt omkring i kommunens mange skønne naturområder. Det modtager vi positiv respons på, og 
det er måske en del af forklaringen på, at vi gennem 2017 har haft en støt medlemsfremgang.

Bestyrelsen håber, at 2018 bliver et godt DN-år, hvor vi vil arbejde for en bedre kontakt til vore 
medlemmer, så de føler, at de får noget for deres medlemskab f.eks. gennem en større opbakning til 
vore arrangementer. Vi vil bestræbe os på at udsende info om arrangementer og ture i nyhedsbreve 
til de af vore medlemmer, som vi har e-mail adresser på. De øvrige henvises til vores hjemmeside 
og/eller facebookside, hvor arrangementer vil blive annonceret.
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På bestyrelsens vegne,

Søren Eller, formand


