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Formandsberetningen ved årsmødet i DN’s afdeling for Rødovre den 7. 
november 2007 i  Frivilligcentret, Brohuset, Rødovre. 
 
 
Dette er det 25. årsmøde, altså jubilæumsårsmødet i DN’s afdeling i Rødovre. Min 
beretning dækker perioden siden sidste årsmøde den 7. november 2006, altså for 
nøjagtig ét år siden hos Fødevarekontrollen på Fjeldhammervej. 
 
Rødovre afdeling har det forløbne år bestået af 6 medlemmer, nemlig Bente Gorm 
Larsen, Anne-Mette Ibsen, Judith Hjartbro, Arly Larsen, Steen Christiansen og Jann 
Larsen, samt vores 2 suppleanter Morten Heegaard og Klaus Mølholm.  
 
I det forløbne år har der været afholdt 4 ordinære møder i afdelingsbestyrelsen. På 
møderne har vi planlagt afdelingens forskellige aktiviteter for medlemmerne, vi har 
behandlet sager indenfor natur- og miljøområdet og bl.a. forberedt festen i anledning 
af afdelingens 25 års jubilæum. 
 
Antallet af DN-medlemmer, der bor i Rødovre er pr. 17.10.2007 opgjort til 1.121. 
Der er tale om et lille fald i medlemstallet på 41 i forhold til for et år siden. Desværre 
må vi altså konstatere et fald på 3,5 % i Rødovre, men det svarer vist meget godt til 
udviklingen i hele landet. 
 
Medlemstallet på landsplan synes at være stabiliseret på omkring 140.000, men man 
håber at kunne øge medlemstallet ved hjælp af nogle effektive hvervekampagner. 
Hvornår den næste hvervekampagne skal være i Rødovre ved vi ikke endnu. 
 
Foreningen har behov for så mange medlemmer som overhovedet muligt, for at vi 
med vægt kan tale naturen og miljøets sag, specielt når vi er i kontakt med 
myndighederne. Så hvis I kender nogen, der ikke allerede er medlemmer, så skulle I 
hjælpe dem med at få tegnet et medlemskab. Det koster kun 195,- kr. for et helt år for 
et pensionistmedlemskab – og 285,- kr. for et almindeligt, personligt medlemskab. 
Medlemskabet gælder som sagt for et helt år. Institutioner, foreninger og firmaer kan 
også tegne medlemskaber, og mange medlemmer støtter også foreningen ved at sende 
et månedligt beløb.   
 
Afdelingen har det sidste år afholdt i alt 23 arrangementer for medlemmerne. Det er 
1idt færre end i året før. I de 23 medlemsarrangementer har der i alt deltaget 1.304 
personer, - og i det tal er ikke medregner de ca. 1.000 mennesker, som deltog Skt. 
Hans Aften på Herstedhøje, eller dem der deltog i Befæstningens Dag på Vestvolden. 
Det er stort set det samme antal deltagere som i 2006 – og det giver et gennemsnit på 
næsten 60 deltagere pr. arrangement. Det kan vi godt være ganske stolte af her i 
Rødovre! 
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Af aktiviteter, der særligt har tiltrukket mange deltagere, kan jeg nævne 
Nytårsmarchen den 1. januar 2007, hvor der deltog 176. Men også mange besøgte os  
St. Bededags Aften på Vestvolden, nemlig omkring 250 personer, og ved 
jubilæumsfesten på Rødovregård, hvor der var ca. 150 deltagere.  
 
Vi fortsatte i 2007 med de såkaldte ”slentreture” med en byvandring i Nyboder med 
Lone Wredstrøm, ligesom vi havde den traditionelle tur til Saltholm. I de 2 
arrangementer deltog i alt 43 personer.  
 
Juleturen, som blev gennemført den 2. december 2006, gik til Gyrstinge Skovkro ved 
Ringsted, hvor vi bl.a. besøgte en julestue undervejs, og hvor der var 54 deltagere. 
Jeg vil her skynde mig at oplyse, at der ikke er flere ledige pladser på dette års juletur 
den 1. december, som ligeledes går til Gyrstinge Skovkro men med besøg i Sct. 
Bendts Kirke i Ringsted. 
 
Andre aktiviteter som fx plantebyttedagen på Rødovregård, samler 2 gange om året 
fast omkring 30 personer pr. gang.  
 
Årets største aktivitet var dog vores 7-dages tur i maj måned med bus til Normandiet. 
Der deltog 32 personer i turen, som gav deltagere nogle uforglemmelige oplevelser 
både ved D-dagskysten, på museet for det 900 år gamle Bayeux-tapet, turen til den 
engelske kanalø Jersey, besøg på muslingebankerne i vadehavet og i Monets have, 
hvor Monet bl.a. malede sine berømte åkande-billeder.  
 
Jeg kan allerede nu røbe, at vi i 2008 byder på en 8-dages tur med bus til Slovakiet 
fra den 25. maj til den 1. juni. Vi skal blandt mange andre spændende ting bl.a. 
besøge de to hovedstæder Prag og Bratislava, vandre i Tatrabjergene og ud at sejle på 
Donau floden. 
 
Nu jeg er ved at fortælle lidt om, hvad der er i vente, kan jeg også nævne, at den 7. 
februar 2008 vil vi holde et møde, hvor det vil vise sig, om der er interesse her i 
Rødovre for at oprette en fåregræsser-forening på Vestvolden, hvor medlemmerne 
kan erhverve anparter i en flok får, som skal græsse på volden omkring 
Ejbybunkeren. 
 
Vi arbejder stadig på at finde en passende anvendelse af selve Ejby-bunkeren, der har 
ligget godt gemt bag hegnet til det sidste område, militæret rømmede her i Rødovre. 
Ejbybunkeren er et moderne koldkrigs-anlæg fra 1950’erne i 2 etager med rigtig 
mange m2, der bestemt må kunne bruges til noget nutidigt, fx museum, naturskole 
eller noget helt tredje. 
 
Oprettelse af en Naturskole på Vestvolden står højt på afdelingens ønskeseddel. Det 
samme gælder etablering af en skov på det åbne areal mellem Fjeldhammervej og 
Espevang. Vores ønske herom er dog ikke kommet videre end til, at forslaget om en 
skov nu er indskrevet i kommuneplanen for Rødovre. Men det er da også et skridt.  
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På det tidligere militære areal på østsiden af volden mellem Ejbybroen og Jyllingevej 
håber vi som sagt i 2008 at få hjælp til bekæmpelse af bjørneklo af en flok flittige får, 
men på vestsiden af voldgraven fra betonbroen til Roskildevej foregår der stadig en 
intensiv indsats fra ”bjørnebandens” side med at bekæmpe bjørneklo.  
 
”Bjørnebanden” består 15 - 20 frivillige, som ved hjælp af stikspader – en særlig 
langskaftet spade – har ”nedlagt” over 40.000 eksemplarer af planten bjørneklo i 
løbet af 2007. Heraf står Steen fra bestyrelsen og hans kone Susanne for et ganske 
betydeligt antal. Kampagnen fortsætter til næste forår, så hvis der en nogen som vil 
give en hånd med, så mød op til introduktionsaftenen, som bliver den 30. april 2008 
kl. 17 i Batterimagasinet på Vestvolden.  
 
DN’s afdeling i Rødovre har et tæt samarbejde med Agenda 21 Gruppen i Rødovre 
omkring bjørnebanden og flere andre aktiviteter, fx St. Bededags Aften på volden. 
Agenda 21 Gruppen, der vælges hvert år, har netop i dag haft en stand i Rødovre 
Centrum om økologi og energibesparelser. Næste valg til Agenda 21 Gruppen holdes 
den 23. april 2008 på Rødovregård, og jeg kan da kun opfordre alle til at møde op og 
deltage i valget.  
 
Der har ikke været nye fredningssager til behandling i Rødovre i året der gik. Men 
plejeplanen for perioden 2005 – 2010 for Vestvolden er langt om længe blevet færdig 
og lagt på Internettet. Det har taget sin tid, for det var i 2005, at vi her fra afdelingen 
afgav kommentarer til Skov- og Naturstyrelsen angående udkastet til planen. 
 
Angående bygningen af første fase af en motorvej mod Frederikssund kan man nu 
tydeligt se linieføringen langs Jyllingevej, der hvor et bredt bælte af Vestskoven er 
fældet. Havde Vejdirektoratet ikke imødekommet vores og andre grønne 
organisationers fx Grøn Trafik i Bycirklens forslag om en placering tættere på 
Jyllingevej, havde et meget større stykke af Vestskoven været lagt øde.  
 
Der er set fra Rødovre stadig det store problem med støjen fra Motorring 3, idet 
Vejdirektoratet og trafikministeren ikke vil bekoste opsætning af støjskærme langs 
Motorring3 på strækningen gennem Rødovre. Det ser desværre ud til, at det løb er 
kørt; selv borgmester Erik Nielsen har tilsyneladende opgivet håbet om at få 
støjskærme opsat. 
 
Af sager, som i øvrigt har været oppe, vil jeg nævne vores bestræbelser på at få 
etableret flere adgangsveje fra Rødovre til Damhusengen og Krogebjerparken, hvilket  
bl.a. resulterede i et møde på Rødovregaard den 26. marts 2007 i samarbejde med 
Rødovre Kommune og den såkaldte Enggruppe fra Vanløse.  
 
I afdelingen behandler vi også alle de lokal- og kommuneplanforslag, som vi 
modtager i høring fra kommunen. Det har vist drejet sig om en 5 – 7 stykker i 2007. 
Det er Morten som har været den ansvarlig på det område.  
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Afdelingen har været repræsenteret ved Naturfredningsforeningens 2 årlige 
repræsentantskabsmøder. På det kommende repræsentantskabsmøde i Esbjerg her i  
slutningen af november, skal bl.a. behandles foreningens budget- og aktivitetsplan for 
2008.  
 
Vi, dvs. det er mest Steen, har også deltaget og har skrevet referaterne fra de 
Samrådsmøder, som holdes for alle DN's afdelinger i Københavns Amt samt 
København og Frederiksberg.  
 
Vi har også haft et godt samarbejde med flere lokale aktører, herunder med 
Cyklistforbundet, Vestvoldens Venner, Lokalhistorisk Forening, Hjerteforeningen og 
Frivilligcentret samt med Rødovre Lokal Nyt, som nu er den eneste lokalavis, der er 
tilbage i Rødovre. 
 
Afslutningsvis skal der lyde en varm tak til afdelingens mange samarbejdspartnere, 
herunder til Rødovre Kommune og til alle de lokale foreninger, som vi samarbejder 
med, men også en tak til alle de enkeltpersoner, som i det daglige støtter os i arbejdet 
for naturen og miljøet i Rødovre.  
 
Og så til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsens medlemmer og suppleanter for et støtte 
og samarbejde i det forløbne år.     
 
 
Rødovre, den 6. november 2007     
Jann Larsen,  
afdelingsformand      
 


