
Medlemssituationen 

Afdelingen havde et medlemstal på 571 pr 1. oktober, det er en lille tilbagegang i forhold til sidste 

år, men set over de sidste seks år ligger vi meget stabilt. Gennemsnit at de sidste seks år har vi haft 

et medlemstal på 599, hvilket også var medlemstallet i 2017. Det laveste tal var 562 i 2015 0g det 

højeste vat 643 i 2016, altså et udsving på 81 eller 13,5% i forhold til gennemsnit. 

DN har ca. 130.000 medlemmer, heraf udgør vore afdeling ca. 0,5% 

 

Arrangementer 

Vi har i afdelingen haft 5 gode arrangementer i årets løb 2 er blevet aflyst, der har i de 5 

arrangementer deltaget ca. 700 personer. 

Vintervandreturen på Harrild hede med over 300 deltagere jo et tilløbsstykke, der blev serveret 

suppe, ca. 40 liter. Turen var delt op med to grupper, med hhv. Hans Jensen og Evald Asp som 

guider. Det bliver for store grupper, til næste år er der foreslået at vi laver en lang tur for dem der 

gerne vil gå langt og hurtigt, en rute på 12 – 15 km. 

Affaldsindsamlingen er det anden store arrangement med indsamling i 21 byer i kommunen, der 

har været ca. 300 deltager involveret i dette. Hele arrangementet organiseres af Niels Kemp, 

kommunen stiller med lidt til ganen, og sørger for bortskaffelse. 

I år var cykelturen henlagt til Brandeområdet, Jens Nygård havde lagt en spændene tur til os, og 

sørget for forplejning i form af hjemmebag og vand sponseret af Danish Bootle. Der var 42 

deltager i turen. 

Som noget nyt blev der arrangeret en flagermusetur ved Harrild Hede, med Katrine Hegelund som 

guide, der mødte 50 deltagere op, der var en del unge og yngre deltagere. Der blev opserveret et 

par enkelte Vandflagermus, men Katrine holdt forsamlingen i ånde med et spændende foredrag 

om flagermus. Der var bestilt et undervisningssæt hos DN, men det kom frem dagen efter turen, 

der var ellers tørrede flagermus i sættet. 

Vandreturen i Søby Brunkulslejer var også velbesøgt, 53 deltagere nød Hans Jensen livlige 

fortællinger om området. 

De aflyste arrangementer skal have en omtale, ”Vilde Blomster dag” blev tidligere arrangeret af 

Lone Vildstrup fra Kommunen, men i år kunne det ikke lade sig gøre. 

Svampeturen aflyste jeg på grund af tørken, jeg skulle have endelige aftaler med guider, og der var 

ikke udsigt til regn i første halvdel af August. Morten DD havde sagt at der skulle regne i 14 dage 

før der var svampe fremme. Derfor fandt jeg det nødvendigt at aflyse. 

 

 



Diverse markeder 

Vi har deltaget i forskellige sammenkomster, Foreningsmarkedet i Ikast, Kildemarked på 

Klosterlund, Sommerfest her på Palsgård, Harrild Hededagen på Naturcentret og i Frivilligbørsen. 

Det er en mulighed for at vise flaget, at få diskuteret DN`s rolle i naturpolitiken, at få tegnet nogle 

ny medlemmer. Vi prøver at være synlige i lokalsamfundet. 

Klagesager 

Vi har kun haft én klagesag i årets løb, sagen blev af kommunen trukket tilbage til fornyet 

behandling, hvilket er sket. 

Naturrådet 

Naturrådet for Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg og Ikast-Brande kommuner, har afsluttet arbejdet, og 

fremsat en række anbefalinger til kommunerne i deres arbejde med et grønt danmarkskort. 

Naturrådet var nedsat af regeringen og bestod af grønne organisationer i bred forstand, herunder også 

landbruget. Det er væsentlig i denne forbindelse at pege på at anbefalingerne er fremsat i enighed. 

Rådet har fastlagt nogle principper for udpegning af naturområder og spredningsveje, både eksisterende og 

potentielle. Der er i anbefalingerne angivet eksempler på hvad der bør udpeges. 

Elværkssøen 

Historien om den forsvundne elværks sø er ved at finde sin afslutning. Området er købt af en af 

Brande´s borgere, der vil genoprette naturen, fjerne de gamle sommerhuse, ryde op i 

beplantningen og anlægge stier og sheltere og bålpladser, alt sammen for at Brandes borgere igen 

kan nyde åens frie løb gennem området. Der kom en god løsning. 

Storåens Udspring 

Foranlediget af en lodsejer der ønskede at foretage naturgenopretning ved Storåens udspring, gik vi i gang 

med at forhøre os hos DDNF om muligheden for at de ville gå ind i et projekt, kommunen var orienteret. 

Der blev afholdt en besigtigelse med deltagelse af 2 konsulenter fra DDNF, 1 fra kommunen, lodsejeren og 

undertegnede. 

Det blev så et afslag fra DDNF. 

Dialogforum 

Vi deltager i kommunens dialogforum, heri har vi forsøgt at rejse spørgsmålet om nationalpark 

Skjernå skal forsætte helt op i Ikast-Brande kommune, Jens Thomsen har deltaget i en 

arbejdsgruppe herom. Hvis der er spørgsmål hertil, kan Jens nok gøre rede for dette. 

 

 



Samarbejdet med kommunen 

Når bortset fra kommunens støtte til affaldsindsamlingen, bliver vi vistnok betragtet af kommunen 

som modstandere og ikke samarbejdspartnere, det var vist den oplevelse Niels og Jens fik ved et 

møde på borgmesterens kontor. Der har tidligere være samarbejde om landskabspleje for 

sommerfuglen Brun Pletvinge, og vilde blomsters dag, dette er ophørt, når vi spørger ind til dette, 

er svaret – manglende resurser. Der er ellers en velfungerende naturgruppe i forvaltningen. 

 

Afslutning 

Det var min sidste beretning som formand for DN Ikast-Brande, jeg blev valgt i januar 2011 så det er 

næsten 8 år siden at Bert pludselig meddelte os, at han ikke kunne mere. Jeg vil gerne benytte lejligheden 

til at takke de nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer for god opbakning og godt samarbejde. 

 

 


