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DN Rødovre beretning 2017                                                                                                                                                   Revideret: 8. september 2017   

 
 
Beretning ved årsmøde i DN Rødovre 18. september 2017 hos RUC, Egegårdsvej 79 
 
Dette er det 35. årsmøde i DN’s afdeling i Rødovre. Beretningen dækker perioden siden 
sidste årsmøde, som var den 3. oktober 2016 på Rødovre Hovedbibliotek, altså for knapt 
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. 
Samt suppleanten Peter Hansen. 
 
I løbet af året har der været afholdt 4 møder i bestyrelsen. På møderne har vi planlagt 
afdelingens mange forskellige aktivitetstilbud for medlemmerne. Vi har arbejdet på 
forskellige projekter så som klimatilpasning, herunder deltaget i møder om Harrestrup Å og 
Damhusengen, arbejdet med forbedring af vores hjemmeside. Og vi har også behandlet 
en lang række forskellige sager inden for natur- og miljøområdet, forslag til nye 
lokalplaner, miljøgodkendelser i forbindelse med virksomheder og dispensationer fra 
fredninger. 
 
Antallet af DN-medlemmer, der bor i Rødovre er pr. 4. september 2017 opgjort til lige ud 
900. Tallet var for et år siden 819 medlemmer. Der er således tale om en stigning på 81 
medlemmer, hvilket vi er meget glade for i bestyrelsen. Det er et cadeau til det arbejde vi 
laver for naturen og miljøet i Rødovre.  
 
Naturfredningsforeningen har behov for så mange medlemmer som overhovedet muligt, 
både her lokalt og på landsplan Det er for at vi med størst mulig vægt kan tale naturens og 
miljøets sag, specielt når vi forhandler med myndighederne. Så hvis du kender nogen, der 
ikke allerede er medlem af DN, 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 er 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 beløb.   
 
Rødovre Afdeling har i løbet af det sidste år afholdt i alt 26 arrangementer for 
medlemmerne. Det er det lidt færre end året før. I de 26 medlemsarrangementer har der 
deltaget over 2.000 personer. Det giver et gennemsnit på næsten 77 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 Naturens Dag på 
Damhusengen med ca. 300 deltagere. Nytårsmarchen den 1. januar 2017, hvor der deltog 
216, hvilket dog er ca. 26 færre end året før. Men også de godt 200, som besøgte os på 
St. Bededags Aften den 11. maj i år på Vestvolden er med til at trække gennemsnittet op. 
Vi opgør deltagertallet St. Bededags Aften på grundlag af, hvor mange af de indkøbte 
økologiske hveder, der bliver spist.  
 
Befæstningens Dag på Vestvolden, Store Cykeldag, folkemødet på Tinderhøj Skole og 
Skt. Hans Aften I kirkegårdsparken er også arrangementer, der trækker rigtig mange 
deltagere.  
 
Vi følger tæt byggeriet på Damhus Tivoli grunden, som nu så småt er begyndt. I 
lokalplanforslaget står der, at træerne skal beskyttes under byggeriet. Det sker bare ikke. 
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Med hensyn til planerne for Damhustorvet, så er trafikken i øjeblikket jo total kaos. Her er 
der planlagt et bilfrit område på hele den sydlige del af torvet, idet man lukker 
Hendriksholm Boulevard for biltrafik ved Damhustorvet.    
 
Byggeriet af Irma-Byen følger vi også tæt. Lige for tiden behandler vi et forslag som 
indebærer at HOFOR skal overtage spildevandsanlæggene i området. Desuden vil 
kommunen etablere separat regnvandssystem i nye byudviklingsområder. Det er godt, så 
vi kan få adskilt almindeligt regnvand fra det snavsede kloakvand. 
 
Byggeriet af Rødovre Stationscenter, kaldet ”Rødovre Port”, følger vi også tæt. 
 
Vi har i samarbejde med Agende 21 Gruppen og Rødovre Kommune gennemført i alt 14 
arrangementer på Vestvolden hen over sommeren i 2017, 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. Begge var meget 
velbesøgte. De forskellige tilbud har i øvrigt haft meget vekslende deltagertal. Flest 
kommer der til besøgene hos fårene, hvor der kommer rigtig mange børn, og færrest kom 
der, da der skulle arbejdes med at bekæmpe invasive planter på volden. De 3 arrangører 
vil her i november evaluere projektet og beslutte, om et lignende samarbejde skal 
arrangeres i 2018. 
 
På miljøområdet har vi haft 3 arrangementer, dels Ren Dag med indsamling af affald, dels 
bekæmpelse af invasive planter på Vestvolden, og dels genstart af ”bjørnebanden” for 15 
år i træk. Bjørnebanden bekæmper bjørneklo i hele kommunen, mens bekæmpelsen af 
andre invasive planter alene foregår på Vestvolden, hvor vi primært går efter planterne 
Lundgylden og Japanske Pileurt. 
 
Vores traditionelle sejltur til Saltholm i august med 30 tilmeldte blev desværre aflyst på 
grund af vejret. 
 
Juleturen i november 2016 gik til julemarkedet på Grønnessegård Gods og efterfølgende 
den store julefrokost på Hundested Kro. Jeg vil her skynde mig at oplyse, at der stadig er 
ledige pladser på juleturen her i år den 2. december, som igen går til julemarkedet på 
Grønnessegård Gods og efterfølgende frokost på Hundested Kro. Der kan være 50 
personer med på turen. Flyer omdelt. 

 
Årets økonomisk set største aktivitet var vores 6-dages tur i maj måned i år med bus til 
den Læsø. Der deltog 31 personer i turen, som gav deltagere nogle uforglemmelige 
oplevelser med besøg på steder, hvor turister normalt ikke kommer på Læsø.  
 
Jeg kan her fortælle, at forårsturen i maj næste år går til Polen, idet det var Polen, som 
deltagerne i billedbyttedagen i august efter Læsø-turen pegede på som stedet for næste 
års tur. Men kom med til informationsaftenen den 8. januar 2018 på Rødovregård, hvor vi 
løfter sløret for detaljerne om turen til Polen. Her vil der også blive besvaret spørgsmål, 
herunder om prisen på turen, og hvordan man kan tilmelde sig. 
 
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 
indsamlet materiale til den nye folder. Her hjælper Marie fra Lokalhistorisk Samling os med 
bl.a. gamle billeder. 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 hele Rødovre Parkvej. 
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Jeg kan i øvrigt oplyse, at alle kommunerne langs Harrestrup Å arbejdes 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 løb 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. 
 
Også i 2018 planlægger vi at iværksætte en ny sæson – den 16. - med ”bjørnebanden”. 
Opstarten vil formentlig finde sted torsdag den 19. april 2018 og vil blive annonceret i 
Lokal Nyt.  
 
DN’s afdeling i Rødovre har et tæt samarbejde med Agenda 21 Gruppen i Rødovre om 
flere aktiviteter, fx St. Bededags Aften på volden og indsamlingen af affald på Ren Dag.  
 
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 
Aarhus. Vi vil på repræsentantskabsmødet bl.a. skulle vedtage foreningens budget- og 
aktivitetsplan for 2018. De planer vil formentlig som sædvanlig give anledning til en god 
debat på repræsentantskabsmødet.  
 
Vores weekendture har desværre ikke kunnet samle tilstrækkeligt med deltagere, så de 
økonomisk set har kunnet gennemføres. Derimod har vores endagsture med bus været 
velbesøgte. Så det er nok dem vi vil satse på fremover. 
 
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 28. november 2017 på Rødovregaard og juleturen til 
Grønnessegård Gods og Hundested kro Kro den 2. december, nytårsmarchen i 
Vestskoven den 1. januar 2018, informationsaftenen den 8. januar om forårsturen i maj, og 
fastelavns tøndeslagning i Dragør den 11. februar. Desuden er der Ren Dag den 15. april 
og St. Bededags Aften den 26. april. Men glæd jer, for 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, 
herunder Park og Natur, samt Rødovre Lokal Nyt, som gerne skriver om vores forskellige 
aktiviteter og medlemstilbud. Og med biblioteket, hvor filialbibliotekerne åbner lokalerne for 
os i forbindelse med Ren Dag affaldsindsamlingen. 
 
Afslutningsvis skal der derfor lyde en varm tak til afdelingens mange samarbejdspartnere, 
herunder også til Rødovre Kommune og de andre lokale foreninger, som vi samarbejder 
med, men også en tak til vores medlemmer og alle de andre personer, som i det daglige 
støtter os i arbejdet for naturen og miljøet i Rødovre, og også til alle dem, som flittigt 
deltager i vore mange arrangementer.  
 
Og så til sidst vil jeg sige en stor tak til bestyrelsens medlemmer for et godt samarbejde i 
det forløbne år.     
 
 
Rødovre, den 18. september 2017 v/Jann Larsen, afdelingsformand  


