
DN Ikast-Brande 
 

Formandens beretning til årsmødet 2020-2021. 
 

 
 

Det har været et par specielle år på grund af COVID-19, men dog stadig gode år 

for DN Ikast-Brande, og for det arbejde vi sammen udfører. 

Jeg samler hovedindtrykkene og holder beretningen ultra-kort. 
 

• Først en stor tak til vores tur arrangement gruppe for de mange ture det trods alt er 
lykkedes at afholde i de to perioder. 

• Nytårsture 2021 var speciel med mere end 7000 brugere. Vi har haft den traditions-

rige svampetur på naturens dag, flagermuseturene, skovturene med Hans Jensen, 
cykelturene både forår og sensommer, ”Hop-I-havet 2021”  og foreningsmarkeder. 

• Affaldsindsamlingerne har fungeret – tak til Anne-Marie, Jens, Kjeld m.fl. Det vil være 

en stor ting hvis Anne-Maries observering om mindre skrald i naturen fortsætter. 

• Som noget nyt er vi startet med ”Vild med vilje”, med ”Naturfamilier” og med fine 
arrangementer målrettet børn. ”Den eventyrlige natur” på Harrild Hede, ”krible-
krable” dag. Det har stået på ønskelisten i flere år – og nu er det i gang. 

• I ”DN-klassik” – opsyn med kommunens arbejde, har vi set en ændring i politikken. 
Vi har således været nød til at anke flere sager. Vi har indtil d.d. vundet alle de sager 
vi har rejst, men vi havde reelt hellere været foruden. Dette, hvis ellers det politiske 

system i højere grad ville følge forvaltnings indstillinger. 

• I forhold til det åbne land er der sket ændringer. Landbrug & Fødevare og DN-
hovedafdeling er gået samme om flere tiltag. Tiltag der også har giver lokal afsmit-

ning – det bliver spændende hvad det kan bringe af positive ting. 

• NaturNationalParker er noget der sætter følelserne i kog. DN Ikast-Brande har sat 
bestyrelsen og de aktive frit for en holdning. Søg indsigt og bliv klogere på sagen.  

Der er desværre også sorte skyer på himlen for naturen 

• Klimakrisen bliver en udfordring af bibelske dimensioner for flora & fauna. I øjeblikket 
udrydder vi arter i et hidtil uset omfang globalt – den 6. masseudryddelse. 

• Og tilsvarende for - ”homo sapiens” – ”det tænkende menneske”. Vil vi leve op til 
vores navn, og få klaret klimakrisen? Vi har 10 år til at ændre situationen. Vi har alle 

løsningerne og på næste møde vil jeg give en status på hvor langt vi er noget. 

Tak til bestyrelsen og de aktive: 

• En formand er intet værd uden en god bestyrelse og aktive. Så tusind tak til Jer alle! 

• En stor tak til Kaj Knudsen for de sublime referater og nyhedsbreve 

• En stor tak til Kaj som træder ud af bestyrelsen ved dette valg – til Niels for at blive. 

• Også en tak til næstforkvinden/næstformand Anne-Marie 

• Og så skal der til sidst lyde en særlig tak til den nye gruppe unge i foreningsarbejde, 

det er herligt at mærke den store energi som I medbringer – det bliver sjovt 😊 

 

I 2019 sluttede jeg min Formands beretning af med, at et par ikke gråhårede i 

bestyrelsen ville gøre det hele perfekt – det er nu sket, så alt er nu perfekt! 😊 


