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Formandens beretning til årsmødet 2019 
 

Det var et godt år for DN Ikast-Brande, og for det arbejde vi udfører. 

 Vi startede året med en rekord på antallet at gæster på nytårsturen > 300 

 Vi fortsatte med rekorderne idet affaldsindsamlingen igen slog rekord 

 Vi havde den traditionsrige svampedag som Naturens dag - 70.000 på landsplan 

 Vi fik medhold fra ankenævnet om ulovligt opførte bygninger langs en søbred 

 Vi kom med høringssvar på et 114 hektar stor råstofgraveprojekt ved Skygge 

 Vi er gået ind i sagen om et 150.000 tons affaldshåndtering vest for Gludsted 

 Vi er i god dialog med kommunen og Bestseller omkring naturen ved tårnet/village og 
tilsvarende omkring Brande Syd projektet. 

 Vi kan generelt sige, at vi har en dygtig forvaltning i Ikast-Brande. De har travlt men 

gør et stykke fint arbejde. Vi er glade for den ping-pong vi har med forvaltningen. 
Naturgruppen har igangsat et ambitiøst projekt omkring Brandlund Hede 2019/20 

 Formand emeritus er gået ind i kampen mod den invasive art - mårhund 

 L&F + DN samarbejder omkring at udtage 100.000 hektar (50% mark CO2 udledning) 

 Vi deltager i Dialogforum om det åbne land, herunder mulighed for Skjern Å NNP 

 Næstforkvinden Anne-Marie arbejder på at Ikast-Brande bliver en Naturkommune. 

 Tidligere bestyrelsesmedlem arbejder mod brug af Round-up på de kommunale stier  

Der er desværre også sorte skyer på himlen for naturen 

 Klimakrisen bliver en udfordring af bibelske dimensioner for flora & fauna. I øjeblikket 

udrydder vi arterne på Noa´s ark i et hidtil uset omfang. Den 6. masseudryddelse. 

 Og tilsvarende for - ”homo sapiens” – ”det tænkende menneske”. Lad os se om vi 
lever op til vores navn, og om vores civilisation kan håndterer situationen. Vi kommer 

alle at erfare det. Idet vi kun har 10 år til at bevise vores civilisations kunnen  

Tak til bestyrelsen: 

 En formand er intet værd uden en dygtig bestyrelse. Så tusind tak til Jer alle. 

 Tak til tur arrangement gruppen. Henny for supperne, Gunhild, Birthe, Anne-Marie, 

Kjeld, Jens, Kaj, Kaj og sekretæren. Vi har så mange arrangementer, at Præsidenten, 
Maria Reumert Gerding var imponeret.  

 2 cykelture, vilde blomsters dag, flagermustur, Harrild hede & fra sandklit til skov 

 Tak til Kaj Knudsen for de bedste referater jeg erindre i mine mange år i DN 

 Tak til Niels Kemph og Jens Nygaard for at håndterer affaldsindsamlingen til et 13 tal. 

 Tak til min næstforkvinde og næstformand 

 

Alt er således forenings fint. Dog ville et par ikke gråhårede gøre det perfekt. 


