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Beretningen ved årsmødet i DN Rødovre den 26. oktober 2015 i Rødovre Hallen,
Rødovre Parkvej 425.
Dette er det 33. årsmøde i DN’s afdeling i Rødovre. Beretningen dækker perioden siden
sidste årsmøde den 6. oktober 2014 i Viften, altså for godt ét år siden.
Rødovre afdelings bestyrelse har bestået af 6 medlemmer, nemlig Bente Gorm Larsen,
Anne-Mette Ibsen, Judith Hjartbro, Steen Christiansen, Klaus Mølholm og Jann Larsen.
I løbet af året har der været afholdt 4 møder i bestyrelsen. På møderne har vi planlagt
afdelingens efter hånden mange forskellige aktiviteter for medlemmerne. Vi har tilrettelagt
og arbejdet på forskellige projekter så som en ny pjece om Harrestrup Å-dal, vores
hjemmeside, et muligt nyhedsbrev osv. Og vi har også behandlet en lang række forskellige
sager inden for natur- og miljøområdet, lokalplanforslag, miljøgodkendelser mv.
Antallet af DN-medlemmer, der bor i Rødovre er pr. 12.10.2015 opgjort til 823. Den
06.10.2014 var der 887 medlemmer. Der er desværre tale om et fald i medlemstallet på 64
i forhold til for et år siden. Problemet med et vigende medlemstal er landsdækkende, og
hovedforeningen har afsat flere midler til at intensivere hvervning af nye medlemmer. Der
har også blandt de nuværende medlemmer været iværksat en hvervekampagne, hvor man
kunne få en præmie for hvert nyt medlem, man skaffer til foreningen. Hvor mange har
benyttet sig af denne mulighed?
Foreningen har behov for så mange medlemmer som overhovedet muligt, både lokalt og
på landsplan, for at vi med størst mulig vægt kan tale naturens og miljøets sag, specielt
når vi forhandler med myndighederne. Så hvis I kender nogen, der ikke allerede er
medlem, så hjælp dem med at få tegnet et medlemskab. Det koster kun 200,- kr. for et helt
år for et pensionistmedlemskab – og 350,- kr. for et almindeligt, personligt medlemskab.
Unge under uddannelse betaler også kun 200,- kr. for et helt år. Måske var det en
julegaveide med et medlemskab til nogen du kender. Institutioner, foreninger og firmaer
kan også tegne medlemskaber, og mange medlemmer støtter også foreningen ved at
indbetale et fast månedligt støttebeløb.
Rødovre Afdeling har i løbet af det sidste år afholdt i alt 33 arrangementer for
medlemmerne. Det er det samme antal arrangementer som året før. I de 33
medlemsarrangementer har der deltaget 2.284 personer. Det højeste tal nogensinde. Det
er omkring 375 mere end i 2014 – og det giver et gennemsnit på næsten 70 deltagere pr.
arrangement. Det kan vi vist godt være ganske stolte af her i Rødovre!
Af aktiviteter, der særligt har tiltrukket mange deltagere, kan jeg nævne Nytårsmarchen
den 1. januar 2015, hvor der deltog 268, hvilket er ca. 30 flere end året før. Men også de
ca. 275, som besøgte os på St. Bededags Aften på Vestvolden er med til at trække
gennemsnittet op. Vi opgør deltagertallet St. Bededags Aften på grundlag af, hvor mange
økologiske hveder, der bliver spist.
Befæstningens Dag på Vestvolden, Store Cykeldag, forårsmarkedet på Rødovregård og
Skt. Hans Aften I kirkegårdsparken er i øvrigt arrangementer, der trækker rigtig mange
deltagere. Forårsmarkedet på Rødovregård var for første gang, at det blev afholdt.
Spørgsmålet om byggeriet på Damhus Tivoli Grunden trak i 2014 mere end 200 deltagere
til mødet på Rødovregård. Både lokalplanforslaget og kommuneplantillægget blev af
kommunen trukket tilbage, fordi planlovens regler ikke var overholdt. Henover
sommerferien i 2015 har kommunen udsendt et nyt lokalplanforslag i offentlig høring.

Resultatet af høringen er endnu ikke meldt ud. Vi frygter, at byggeriet blive nogle op til 6
etager høje huse på Auroravej.
Vi har i samarbejde med Agende 21 Gruppen og Rødovre Kommune gennemført i alt 14
arrangementer på Vestvolden + en fotokonkurrence hen over sommeren i 2015, jf. den
omdelte folder. Bl.a. har der været 2 aftenarrangementer, 1 hvor man med særligt
detektorer kunne høre flagermusenes lyde, og 1 hvor man lyttede til aftenens
fuglestemmer. De meget forskellige tilbud har haft meget vekslende deltagertal. Flest kom
der til besøget hos fårene, der kom rigtig mange børn, og færrest kom der, da der skulle
arbejdes med at fjerne invasive planter på volden. De 3 arrangører skal her i november
evaluere projektet og beslutte, om et lignende samarbejde skal arrangeres i 2016.
På miljøområdet har vi haft 2 arrangementer, dels et besøg på informationscenteret for
den nye jernbane til Ringsted, og dels et besøg hos GEUS, Danmarks og Grønlands
geologiske undersøgelser, som ligger ved siden af genbrugsstationen her i Rødovre.
Vores traditionelle sejltur til Saltholm i august måtte desværre aflyses, fordi vores bådfører
gennem efterhånden mange år døde i maj måned.
Juleturen i november 2014, gik til Kongskilde Friluftsgård, og det var meningen, at vi også
skulle holde vores julefrokost der i år, men de gik desværre konkurs, så alle indgåede
aftaler er blevet aflyst. Jeg vil her skynde mig at oplyse, at der ikke er flere ledige pladser
på juleturen den 28. november, som går til Sønderby Kro i Hornsherred. Der er 50
tilmeldte.
Årets økonomisk set største aktivitet var vores 8-dages tur i maj måned i år med bus til
Sydengland. Der deltog 33 personer i turen, som gav deltagere nogle uforglemmelige
oplevelser både i Brighton, hvor vi boede, på turen til Isle of Wright, hos Jarlen af Aurundal
Castle (Hertugen af Northfolk), Lord Nelsons skib HMS Victory o.m.m.
Jeg kan her fortælle, at forårsturen næste år på 8 dage fra den 1. - 8. maj 2016 vil gå til
Island i Atlanterhavet med fly, og med bus rundt på vulkanøen. Men kom med til
informationsaftenen den 6. januar 2016 på Rødovregård, hvor vi viser billeder fra de
steder, som vi skal besøge, og besvarer spørgsmål, og hvor man kan tilmelde sig til turen.
En overordnet beskrivelse af turen til Island ligger om kort tid på hjemmesiden, og
herunder en dag-til-dag turbeskrivelse, og så vil man kunne rekvirere en
tilmeldingsblanket. Prisen bliver 11.250,- kr. pr. person i dobbeltværelse. Tillægget for
eneværelse er godt 2.400,- kr., Men jeg vil anbefale, at man deltager i informationsmødet
den 6. januar 2016 på Rødovregård.
Som jeg fortalte sidste år, er vi i gang med at lave en folder om det grønne strøg fra
Damhussøen over Damhusengen og Krogebjergparken til Vestvolden. Der er blevet
arbejdet på indsamling af materiale til den nye folder, og ved Kystvandringen den 7. juni i
år med 37 deltagere, var der arrangeret en vandretur omkring Damhussøen, som
gennemskærer det grønne strøg. Tanken er at lave en folder i lighed med den folder, som
vi lavede i 2010 om den grønne kulturakse tværs gennem Rødovre fra Damhusengen til
Vestvolden, dvs. langs Rødovre Parkvej.
Jeg kan i øvrigt oplyse, at fra kommunernes side langs Harrestrup Å arbejdes der på at
gøre tilløbene til Harrestrup Å renere, så åen kan genoprettes ”fra åben kloak til et naturligt
og rent vandløb” på det ca. 8 km lange strøg fra Ballerup via Herlev gennem Vanløse og
Valby til stranden i Valbyparken. Vi vil følge projektet tæt, og vi arbejder der sammen med
den såkaldte ”Enggruppe” i Vanløse.
Planten kæmpe bjørneklo, som er invasiv, bekæmpes som bekendt i Rødovre, af en
”bjørnebande”, der også er nedsat i et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen og
Agenda 21 Gruppen. ”Bjørnebanden” består af ca. 15 frivillige, som med håndkraft graver

bjørneklo-planterne op primært på offentlige arealer, men også på private arealer efter
anmodning fra ejeren. Vi er efter 13 år nået så vidt, at vi klart kan se, at anstrengelserne
har båret frugt. Antallet af bjørneklo-planter er faldet markant i Rødovre. Opgørelsen over
antallet af opgravede bjørneklo lød på ca. 700 i 2014. Resultatet for 2015 foreligger
desværre ikke endnu. Men det bliver større igen for alene på den grund, hvor den nye
Letbanestation, der skal betjene Rødovre skal ligge, har der været ca. 2.000 bjørneklo.
Det kan jo godt lyde af mange planter, men sammenlignet med tallet 54.000 for nogle år
siden, så det er jo en fantastisk reduktion i antallet af planter. Det betyder dog ikke, at vi
kan stoppe bekæmpelsen, for så vil planten lynhurtig sprede sig igen. Derfor vil der også i
2016 blive taget initiativ til at iværksætte en ny sæson med ”bjørnebanden”. Opstarten vil
finde sted i april 2016 og blive annonceret i Lokal Nyt.
DN’s afdeling i Rødovre har et tæt samarbejde med Agenda 21 Gruppen i Rødovre om
flere andre aktiviteter, fx St. Bededags Aften på volden og indsamlingen af affald på Ren
Dag. Agenda 21 Gruppen, der vælges hvert år, havde den 25. september ”Frivillig
Fredag”, ligesom Naturfredningsforeningen en stand på Rødovregård. Det var første gang,
at vi deltog i ”Frivillig Fredag”.
DN’s afdeling i Rødovre har været repræsenteret ved Naturfredningsforeningens 2 årlige
repræsentantskabsmøder, og vil også være det på det kommende møde her i november i
Horsens. Vi vil også til repræsentantskabsmødet afgive bemærkninger til foreningens
budget- og aktivitetsplan for 2016. De planer vil formentlig som sædvanlig give anledning
til en god debat på repræsentantskabsmødet.
Annonceringen af lokale ture og møder, nemlig i form af et avisindstik til Natur- og Miljø, er
heldigvis opgivet igen, så alle arrangementer for DN’s medlemmer igen er at læse i
medlemsbladet Natur og Miljø. Det har betydet, at vores deltagertal igen er steget.
Vores weekendture har desværre ikke kunnet samle tilstrækkeligt med deltagere, men det
gjorde vores endagstur med bus til Samsø. Der deltog ikke mindre end 48 på den tur.
Fra afdelingen har Steen Christiansen også deltaget i de Samrådsmøder, som holdes for
alle DN's afdelinger i det gamle Københavns Amt samt København og Frederiksberg
Kommuner.
Skal jeg også nævne, hvilke arrangementer I kan glæde jer til, så er der den traditionelle
juledekorationsaftenen den 24. nov. og juleturen til Sønderby Kro den 28. nov.,
nytårsmarchen i Vestskoven den 1. januar, informationsaftenen den 6. januar om turen til
Island i maj, et besøg hos Folketeateret den 2. februar og besøg hos Nordisk Film den 10.
februar, besøg i FN Byen den 15. februar. Desuden er der Ren Dag den 17. april og St.
Bededags Aften den 21. april og turen til Island den 1. – 8 maj. Der kommer meget mere.
Vi har haft et godt samarbejde med flere lokale aktører, herunder med Cyklistforbundet,
Vestvoldens Venner, Hjerteforeningen, som vi laver Nytårsmarch med, Agenda 21
Gruppen, som jeg har nævnt nogle gange, og Vestvoldsprojektet, Teknisk Forvaltning
samt Rødovre Lokal Nyt, som gerne skriver om vores forskellige aktiviteter og
medlemstilbud.
Afslutningsvis skal der derfor lyde en varm tak til afdelingens mange samarbejdspartnere,
herunder også til Rødovre Kommune og de lokale foreninger, som vi samarbejder med,
men også en tak til de personer, som i det daglige støtter os i arbejdet for naturen og
miljøet i Rødovre, og til alle dem, som flittigt deltager i vore mange arrangementer.
Og så til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsens medlemmer for et godt samarbejde i det
forløbne år.
Rødovre, den 26. oktober 2015 v/ Jann Larsen, afdelingsformand

