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Beretningen ved årsmødet i DN’s afdeling for Rødovre den 24. oktober 2011 i 
RKA’s lokaler Højnæsvej 63, 1.sal, Rødovre. 
 
Dette er det 29. årsmøde i DN’s afdeling i Rødovre. Beretningen dækker perioden siden 
sidste årsmøde den 2. nov. 2010, altså for knapt ét år siden i Vestbadets lokaler. 
 
Rødovre afdeling har det forløbne år bestået af 6 medlemmer, nemlig Bente Gorm Larsen, 
Anne-Mette Ibsen, Judith Hjartbro, Steen Christiansen, Klaus Mølholm og Jann Larsen, 
samt suppleanten Peter Hansen og vores ressourceperson Peder Pedersen..  
 
I det forløbne år har der været afholdt 4 møder i afdelingsbestyrelsen. På møderne har vi 
planlagt afdelingens forskellige aktiviteter for medlemmerne, og vi har behandlet flere 
forskellige sager indenfor natur- og miljøområdet. 
 
Antallet af DN-medlemmer, der bor i Rødovre er pr. 30.09.2011 opgjort til 1.104?. Der er 
tale om en lille stigning ? i medlemstallet på 44 ? i forhold til for et år siden. Problemet med 
et vigende medlemstal er landsdækkende, og hovedforeningen har undersøgt forholdene 
nærmere, og har besluttet at intensivere medlemshvervningen. I det øjemed har man bl.a. 
søgt lokale folk til korpset af telefonhververe. 
 
Foreningen har behov for så mange medlemmer som overhovedet muligt, både lokalt og 
på landsplan, for at vi med så stor vægt som muligt kan tale naturen 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 stadig kun 195,- kr. for 
et helt år for et pensionistmedlemskab – og 315,- kr. for et almindeligt, personligt 
medlemskab. Unge under 30 år betaler også kun 195,- kr. for et helt år. Måske var det en 
julegaveide med et medlemskab. Institutioner, foreninger og firmaer kan også tegne 
medlemskaber, og mange medlemmer støtter også foreningen ved at indbetale et fast 
månedligt beløb.   
 
Afdelingen har det sidste år afholdt i alt 25 arrangementer for medlemmerne. Det er 2 
mindre end året før. I de 25 medlemsarrangementer har der deltaget ca. 1.500 personer. 
Det er lidt færre end i 2010 – og det giver et gennemsnit på omkring 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 2011, hvor der deltog 238, hvilket er nogle færre end året før, hvilket 
skyldtes det ekstremt glatte føre, vi havde nytårsdag i år.. Men ikke mindst de ca. 350, 
som besøgte os på St. Bededags Aften på Vestvolden. Vi opgør deltagertallet her på 
grundlag af, hvor mange hveder der blev spist.  
 
Vi fortsatte i 2011 vores ”slentreture” med en spændende vandring til de gamle 
forsvarsværker i Ordrup Krat, ligesom vi var rundt i Landbohøjskolen Have. Vi vat nogle af 
de sidste, der fik den oplevelse, for Landbohøjskolen har nu sparet det tilbud væk. Vi  
havde også den traditionelle sejltur til Saltholm.   
 
Juleturen, som blev gennemført den 4. december 2010, gik til Sønderby Kro i 
Hornsherred, hvor vi først besøgte et stort julemarked i Frederikssund og på hjemvejen et 
gartneri. Der var 48 deltagere. Jeg vil her skynde mig at oplyse, at der stadig er nogle  
ledige pladser på dette års juletur den 26. november, som også går til Sønderby Kro. I kan 
godt melde jer til turen her i aften. 
 
Andre aktiviteter som fx plantebyttedagen på Rødovregård, samler 2 gange om året - lidt 
afhængig af vejret - 20 - 30 personer.  



 
Årets økonomisk set største aktivitet var dog vores 8-dages tur i maj måned med fly til 
Kroatien. Der deltog 32 personer i turen, som gav deltagere nogle uforglemmelige 
oplevelser både Dubrovnic og i Mostar i Bosnien-Herzegovina. Jeg kan her fortælle, at 
forårsturen i maj 2012 vil gå til ikke mindre end Ukraine nærmere betegnet Krimhalvøen 
ved Sortehavet. Turens detaljer foreligge endnu ikke, men dem vil der blive fortalt om, på 
informationsmødet den 9.januar 2012 på Rødovregaard. 
 
Det har endnu ikke været muligt at få Rødovre Kommune med på ideen om at inddrage de 
arealer, der ligger i Rødovre op til Krogebjergparken i den fredning, som blev gennemført 
sidste år af arealerne langs Harrestrup Å i Københavns Kommune.  
 
Vi har studeret både Screeningen af naturen i Rødovre fra 2010 og Park- og Naturplanen, 
som er kommet i år. Vi må dog konstatere, at begge planer indeholder mange flotte ord, 
men ikke at der ikke er tale om handlingsplaner. Der er således heller ikke afsat penge til 
gennemførelse af nogle af de tiltag som er nævnt. En eventuel gennemførelse skal ske i 
forbindelse med iværksættelse af andre projekter. 
 
Som jeg fortalte sidste år, er vi gået i gang med at lave en folder omhandlende det grønne 
strøg fra Damhussøen over Damhusengen og Krogebjergparken til Vestvolden. Der er 
blevet arbejdet på indsamling af materiale til den nye folderl, men det ser ud til, at 
udgivelsen ikke er umiddelbart forestående. Tanken er at lave en folder i lighed med 
folderen om den grønne kulturakse tværs gennem Rødovre fra Damhusengen til 
Vestvolden, som blev færdig i 2010. 
 
 
Vi arbejder også stadig på at få et projekt op at stå vedrørende registrering af flagermus. 
Rødovre Kommune er jo udpeget af den tidligere miljøminister til særlig at tage vare på 
vandflagermus. Ret beset, er der ingen, som mere præcist ved hvilke flagermus, der lever 
i Rødovre, og hvor de holder til. Vi prøver derfor fortsat på at få startet et 
registreringsprojekt i samarbejde med bl.a. Zoologisk Museum. 
 
Vi har også i samarbejde med Agenda 21 Gruppen i Rødovre håb om at få nogle 
studenter fra RUC til at lave en analyse af vandkvaliteten i fæstningskanalen, så vi kan få 
dokumentation for, hvad det betyder for vandkvaliteten, at man udleder store mængder 
overfladevand fra motorvejene til fæstningskanalen. Selv fra de regnvandsbassiner, der 
ligger langs Frederikssundsmotorvejen ledes vandet ind til fæstningskanalen. 
 
En studerende fra arkitektskolen i København har også vist interesse for at lave et projekt 
om der grønne områder i Rødovre, fx kirkegårdsparken ved Grøndalslund Kirkegård. 
 
Planten kæmpe bjørneklo, som er en invasiv plante, bekæmpes som bekendt i Rødovre, 
af en ”bjørnebande”, der også er nedsat i et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen 
og Agenda 21 Gruppen. ”Bjørnebanden” består 15 - 20 frivillige, som ved håndkraft graver 
bjørneklo-planterne op primært på offentlige arealer, men også på private arealer efter 
anmodning fra ejeren. Vi er efter 9 år nået så vidt, at vi kan se, at anstrengelserne bærer 
frugt. Antallet af bjørneklo-planter er faldet markant i Rødovre. Men det betyder ikke, at vi 
kan stoppe bekæmpelsen, for så vil planten lynhurtig sprede sig igen. Derfor vil der også i 
2012 blive taget initiativ til at iværksætte en ny sæson med ”bjørnebanden”. Opstarten vil 
finde sted den 12. april 2012.  
 
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. Agenda 21 Gruppen, der vælges 
hvert år, har den 2. november en stand i Rødovre Centrum om vand, vandafledning, 
nedsivning mv.  
 



Vi kan jo ikke aflægge beretning her i Naturfredningsforeningen i Rødovre uden at komme 
ind på Frederikssundsmotorvejen. Selve anlægget er jo nu meget nær sin afslutning.  
 
Der er dog set fra Rødovre stadig et store uløst problem nemlig trafikstøjen fra Motorring 
3. Og støjgenerne vil ikke blive mindre, når Frederikssundsmotorvejen bliver ført længere 
ud mod vest, så den daglige morgen og aften trafik mod Frederikssund kommer lige ind til 
Rødovre. Men der er desværre stadig kun en ringe udsigt til, at der opsættes støjskærme 
langs Motorring3 på hele strækningen gennem Rødovre. På nuværende tidspunkt er der 
kun afsat 10 mill. kr. som kun kan dække ca ¼ af strækningen langs Rødovre. 
 
Afdelingen har været repræsenteret ved Naturfredningsforeningens årlige 
repræsentantskabsmøde, og vil også være det på det kommende landsdelstræk her i 
København. Som noget helt nyt er der lagt op til, at foreningens budget- og aktivitetsplan 
for 2012 skal vedtages ved elektronisk afstemning. Dette forventes dog at give anledning 
til stor debat, for der er bl.a. tvivl om det demokratiske i en sådan fremgangsmåde. 
 
Jeg vil da også nævne at DN er fyldt 100 år her i 2011. Det erl naturligvis blive fejret ved 
en række særlige arrangementer, og med 6 numre af Natur og Miljø for medlemmerne, 
mod normalt kun 4 numre på et år. 
 
Vi, dvs. Steen Christiansen, har også deltaget i de Samrådsmøder, som holdes for alle 
DN's afdelinger i det gamle Københavns Amt samt København og Frederiksberg.  
 
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 med 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 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 så til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsens medlemmer og suppleanter for et godt 
samarbejde i det forløbne år.     
 
Rødovre, den 24. oktober 2011 
    
Jann Larsen, afdelingsformand  


