
 
DN Ikast-Brande. Formandens beretning på  

årsmødet 17-11-2022. Jens Schiersing Thomsen 

Det har været et godt år for DN Ikast-Brande. Vi har haft stor natur-politisk aktivitet. Og vi 
har opnået en del sejre i det arbejde vi sammen udfører. 507 medlemmer I-BK 132.000 i DK 

Som sædvanlig samler jeg hovedindtrykkene og holder beretningen ultrakort. 

 
• Først en kæmpe stor tak til vores tur arrangement gruppe (Henny, Jens, Kaj, Kjeld, Diddi, 

Bjarne, Maria, Linette) det blev til rekord mange offentlige ture i 2022 

• Nytårs-vandreturen 2022 overraskede igen positivt. Slutresultatet var 6000 besøgende. 

• Internationale naturens dag 3/3. Diddi med et velarrangeret event og tegnekonkurrence 
målrettet børn omkring mårfamilien. Udstilling af dyr fra mårfamilien i butikkerne m.m.  

• Vi har haft to arrangementer i Naturens uge. Vores traditionsrige svampetur på Harrild 
Hede. Og i et samarbejde med DN Herning afholdt et arrangement i Løvbakkerne. 

• Vi har deltaget i Øko-dag med ”dansende køer” hos Gyvelborg i Nr. Snede. Og det blev 

også til en biodiversitetstur samme sted. Vi er glade for samarbejdet med Gyvelborg. 

• Vi havde igen to fede cykelture. I år var det ved Ejstruphold og Brande Nord. Vi har be-
steget AFLD´s bjerg og fået en dybere indsigt i affaldssystemet og genbrug i kommunen.  

• Vi ”Hoppede-I-havet 2022”, vi deltog på foreningsmarkedet, vi havde en smuk efterårstur 
i den nye NNP, og deltog også i en yderst velbesøgt vælgervandring sammesteds.  

• Affaldsindsamlingerne i hele kommunen har fungeret – tak til Anne-Marie, Jens, Kjeld, 

Linette og vores forvaltning. Vi håber det fine samarbejde med kommunen kan fortsætte. 

• Så har vi biodiversitetsindsatsen målrettet børn og deres voksne -”Naturfamilier” ”Vilde 
haver”. Bjarne, Anders og Maria har været drivkraften i dette arbejd. Og det har vakt 
genlyd. Så meget at Lea Vermelin inviterede Bjarne og Mona som VIP-gæst til kåringen af 

Danmarks vildeste kommune. Fuldt fortjent Bjarne – du gør det godt!  

• I ”DN-Classic” – opsyn med kommunens arbejde, fortsatte opfølgningen på de sager der 
kom fra den politiske ændring fra sidste byrådssamling. Politisk ønskede man, at udfordre 
de indstillinger vores glimrende forvaltning kom med. DN´s ønske er små: Vi beder kun 

kommunen om at følge deres egne kommuneplaner, Planloven og EU-habitats direktiv. 

• Landbrug & Fødevare og DN´s aftale om udtagning af de 4 % lavbundsjord der giver 
50% af den klimagas markbruget udleder mangler nu kun handling. Ikke mere snak! 

• Nørlund Plantage & Harrild Hede bliver ny Natur-National-Park. Et aktiv for kommunen!  

Der er desværre stadig mørke skyer på himlen for natur og mennesker 

• Intet nyt - Klimakrisen bliver en udfordring af bibelske dimensioner for flora & fauna.  

• Og tilsvarende for ”homo sapiens” – ”det tænkende menneske”. Jeg synes mere og mere 

at vi opfører os som ”homo apaticus” – ”det apatiske menneske”.  

• Vi har alle de løsninger vi behøver – vi mangler kun handling. FN´Generaldirektør udlag-
de det præcist i år. ”Enten vælger vi kollektiv handling, eller også vælger vi kollektivt 
selvmord”. Slut med al snak og ord – nu er det kun handling der duer! (gentag) 

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. Tusind tak til Henny som træder ud 
af bestyrelsen, men fortsætter som suppleant. En speciel tak til Maria som næstformand 

og en særlig tak til Nina for alle de fine traktementer du har stået for i hele 2022! 

• Og så skal der til sidst endnu engang lyde en tak til den nye gruppe af yngre i forenings-

arbejde. Fantastisk at mærke det store engagement og den energi I medbringer 😊 

 

2022 har være et af de bedste DN-forenings år jeg erindre – så 2023 tegner godt! 


