
Danmarks Naturfredningsforenings Soreafdeling 

Afdelingsbestyrelsens arsberetning ved arsmedet 7. november 2007 

2007 har vasret et travlt ar for afdelingen. Vi havde i 2006 samarbejdet med Dianalund og Stenlille 
om den dengang forestaende sammenlasgning. Her kan vi som eksempel naevne samarbejdet om 
publikationen "Fremtiden Natur i Sor0 Kommune". 

At en sammentegning tit ikke gar gnidningslost, ved enhver. Det har den heller ikke gjort for os. 
Adskillige kanter er blevet slebet af, problemer er opstaet og for det meste l0st pa en god made. 
Afdelingsbestyrelsen har arbejdet pa, at vi skulle komme styrket ud af 2007. Om vi er kommet det, 
ma medlemmerne jo afg0re. 

Pa September- og oktoberm0derne evaluerede vi vores arbejdsform. V i valgte ved 
sammenlaegningen i 2007 en bestyrelse pa 12 medlemmer. Dette tal har vi valgt at bibeholde ved 
det kommende valg i aften. V i har i hele 2006 arbejdet med 6 -7 suppleanter. Det er ikke i 
overensstemmelse med vedtasgterne. Derfor vi l v i kun vaslge 4 suppleanter i aften. Ad hoc-
medlemmer skal ikke vaMges, men vi regner med, at alle aktive og gerne endnu flere vil blive ved 
med at hjaelpe t i l . Uden deres hjaslp kan vi ikke have en sa dynamisk afdeling, som Sore har ry for. 

Bestyrelsen har i ar holdt 11 m0der. I m0derne har foruden bestyrelsen deltaget suppleanter og 
interesserede ad hoc-medlemmer. Derved har vi vasret rigtig mange t i l m0derne, hvilket har 
medf0rt, at dirigenten ma fere en stram justits. V i 0nsker at bibeholde denne ordning, sa der kan 
komme sa mange inputs som muligt. Ud over bestyrelsesnwderne har der vaeret m0der i grupperne. 
Her kan nasvnes stigruppen, bioregistreringsgruppen, IT-gruppen og "Bjerg"-gruppen. Datoer for de 
afholdte m0der kan ses pa vores hjemmeside. 
Vi har ud over de naevnte grupper en del grupper, der opstar, efterhanden som der er 0nske om det. 
Her kan nasvnes: Affalds- og genbrugs og arrangementsgrupperne. Grupperne evalueres en gang om 
aret. Er der ikke liv i en gruppe, sa nedlasgger vi den. Har du ide til en gruppe, sa sig t i l . 

I ar har vi sendt dagsorden og oversigt ud t i l vores ad hoc-medlemmer, sa de kunne tilmelde sig 
m0det, hvis der var sager, der havde deres interesse, eller hvis de selv ville have noget pa 
dagsordenen. V i synes, at det har fungeret godt, og kan kun anbefale, at det fortsaetter. De fleste 
m0der er holdt i Kulturhuset, hvor DN er medlem. V i har forsegt at laegge m0der i Dianalund og 
Stenlille, dersom bestyrelsesmedlemmer i de omrader ville sta for medet. V i er i 0vrigt i Sore 
kommunes omrade 813 medlemmer. 

Danmarks Naturfredningsforening er klageberettiget i en raekke afgorelser efter Planloven og 
Naturbeskyttelsesloven. De afg0relser, Danmarks Naturfredningsforenings afdelingsbestyrelse 
modtager, bliver samtidig lagt pa DN-nettet, sa alle har mulighed for at laese sagerne igennem. 
Jergen Birkedal kommer med et kort resume af og en indstilling angaende de sager, som afdelingen 
skal arbejde videre med. Dette materiale sendes ti l bestyrelsesmedlemmerne forud for m0derne. 
Denne forretningsgang betyder, at der spares megen tid, nar ikke alle sager skal gennemgas pa 
medet. V i regner med, at proceduren kan fortsa^tte i 2008. 

I de principielle sager, eller sager, der bererer en st0rre personkreds, er det naturligt, at DN gar 
videre med sagen. I de 0vrige sager b0r personen selv f0lge sagen op, men DN kan naturligvis bista 
med rad og vejledning. 

Vi har konstateret en tendens ti l , at der kommer flere ans0gninger om at lovligg0re allerede 
etablerede udhuse eller andet. Det er vi beta^nkelige ved og vil opfordre t i l , at der S0ges og fas 
tilladelse, inden projekter gar i gang. 



Haeftet om Fremtidens Natur i Sore Kommune, som udvalget fra de tre kommuner startede pa i 
2006, blev prassenteret ved en reception i Munkedamshuset d. 22. maj. Udarbejdelsen af haeftet har 
vasret et stort arbejde for det udvalg, som lavede haeftet. Til gengasld har forfatterne faet megen ros 
fra dem, der har lasst indholdet - ogsa uden for kommunens graenser. Haeftet er delt ud t i l 
byradspolitikerne, medarbejdere i Plan og Milje, Grant Forum samt andre samarbejdspartnere. V i 
rener med, at det bliver flittigt brugt, bl.a. nar den nye kommuneplan skrives. Desvaerre kunne vi 
kun fa trykt 500 eksemplarer, da ophavsretten t i l det store kort fra Kort- og Matrikelstyrelsen satte 
begrasnsningen. 

De stiprojekter, som vi fik 75.000 kr. t i l af Friluftsradet, er nu sa langt, at der kun mangier et spor 
gennem hele kommunen fra syd t i l nord. Tre spor blev indviet i oktober, sa nu har Sore seks 
afmasrkede spor, der efter sigende bliver flittigt brugt. 
Sporene, som ligger i Sore Kommune, skal vedligeholdes. Det er der frivillige, der ger. Det er et 
stort arbejde, sa hvis I pa jeres ture ad sporene observerer skilte, der er edelagt eller mangier, eller 
paele, der er vasltet eller andet, sa giv os besked, sa vi kan fa rettet fejlene. 

Ella Hilker star for et udvalg under DN i Sore, der har indgaet en partnerskabsaftale med Fonden 
for Kongsgarden om at sikre adgangen ti l Kongsgardens arealer med skiltning og opsatte 
informationstavler. Pa laengere sigt ensker vi at skabe et sammenhasngende stisystem i omradet. 

Et udvalg under DN i Sore samarbejder pa tvaers af kommunegrasnsen med et udvalg under DN i 
Nasstved om Tystrup-Bavelsefredningen og de kulturspor, der findes i omradet. Her er Ella formand 
for udvalget. Ella vil efter arsberetningen uddybe dette. 

I februar blev den store bakke , kaldet "Bjerget", i Lynge Eskildstrup annonceret t i l salg. 
Hovedforeningen blev gjort opmasrksom pa annoncen og sendte sammen med vores bemaerkninger 
annoncen t i l Aage V. Jensens Naturfond. Lars Meller Nielsen fra Naturfonden kom pa beseg og 
besluttede, at han ville ga videre med sagen. 1. august var kebet en realitet. V i ejer ikke "Bjerget", 
men har nu radighed over et "bjerg", der trasnger meget t i l at blive friseret, sa det kan blive et 
udflugtsmal for alle i Sore Kommune. Aage V. Jensens Naturfond har lovet at hegne omradet efter 
vore ensker. V i har nedsat en "bjerggruppe", der sammen med samarbejdspartnere, Sore Kommune, 
Kongskilde Friluftsgard og Skov- og Naturstyrelsen arbejder pa sagen. Det tager tid, men resultatet 
skal nok blive godt. V i regner med, at der fra foraret kan komme til at ga dyr pa Bjerget. 

Hasselmusprojektet er stadig i gang. Der har vasret ekspertbeseg, hvor det blev konstateret, at der 
var syvsovere i kasserne. Forseget fortsaetter efter aftale med Stiftelsen og DN's hovedafdeling. Det 
er Stig Pedersen i samarbejde med Eilif Byrnak, der er ankermaend i dette projekt. De samarbejder 
med Jens Kristian Poulsen fra Stiftelsen og Bo Hakonsson fra DN's hovedafdeling. 

Kograesserforeningen trives i bedste velgaende. Foreningen afgrassser nu tre enge i Bimosen og pa 
Flommen. Det er en fornejelse at se dyrene, nar man gar en tur over Flommen eller gennem 
Senderskov Syd. Formand for kograesserlauget er Michael Torp. 

Jan Woollhead, der er biolog i Region Sjaelland, har stadig en naturklub, hvor mange bern har 
glaede af de arrangementer, som naturklubben star for. 

Affald i naturen er stadig et problem. V i har arrangeret en affaldsdag i ar, hvor blandt andet en 
foraeldregruppe pa Frederiksberg Skole i samarbejde med Frederiksberg Lokalrad deltog i 
indsamlingen. Flere borgere end sidste ar hjalp t i l . Desuden medvirkede flere fra byradet. 
Tilsammen samlede vi en ton affald i hele Kommunen. Efter indsamlingen sorterede vi affald pa 
genbrugsstationen. Det var et stort arbejde. Endnu har jeg ikke forstaet, hvorfor borgerne smider 
affaldet i naturen, nar vi har genbrugsstationer. En gang fandt Stig en pose affald, hvor ejeren havde 
lagt sine forsikringspapirer i posen. Hvor dum kan man vasre? Affaldsindsamlingen har faet et lefte 
fra Ivan Hansen. Hvis vi i 2008 samler affaldet, sorteret pa bestemte steder i Kommunen, sa vil 
kommunens folk hente det. Det vil vasre en stor lettelse for os. Sa det tilbud siger vi tak for og 
vender tilbage t i l foraret. 



1 foraret blev Grant Forum stiftet i Sora Kommune. Her medes foreninger, der har tilknytning ti l 
naturen, med embedsmaend og politikere. Sager af miljemaessig betydning bliver draftet. Grant 
Forum har faet et beleb stillet til radighed. Her kan vi komme med forslag t i l arrangementer ti l gavn 
for kommunens borgere. DN sidder desuden i et underudvalg, der skal etablere samarbejde med 
skolerne, og i et udvalg, der skal etablere arrangementer for borgerne. To gange om aret medes 
Grant Forum med ekonomiudvalget, hvor vi ved ferste mede havde et oplaeg om stiforbindelser i 
kommunen t i l rekreative og transportmaessige formal. 

I Assentorp-omradet i kommunens nordlige del er farehuset i forbindelse med indhegningen nu 
opsat. 
Afgraesningen har fungeret fint pa overdrevet, og virkningen pa den bevaringsvaerdige flora ses 
tydeligt. Den sjasldne Liden Fugleklo har bredt sig kraftigt i omradet. 

Grant Forums anden opgave er at fa skrevet en Agenda 21-politik for Sora Kommune. Her sad DN 
sammen med Granne Familier og Kograesserforeningen og lavede et udkast. Det er nu blevet 
vedtaget i byradet, sa nu har Sora en Agendapolitik. 

Samarbejdet med embedsmaendene i Plan og Milje gar godt. V i bliver ved specielle sager indkaldt 
ti l mede pa det sted, som sagen drejer sig om, sa lokaliteterne samtidig kan besigtiges. Det anser jeg 
for en fordel. 

Sora Kommune vi l arbejde pa et sammenhaengende stisystem i kommunen t i l gavn for alle borgere. 
Det arbejde er vi gaet ind i , og vi haber, at vi t i l naeste ar kan fortaelle om endnu flere stiruter. 

Region Sjaelland og de nye miljecentre er to nye samarbejdspartnere, som vi venter os meget af. Jeg 
har i September vaeret t i l en raekke workshops i regionssammenhaeng. De seks workshops drejede 
sig om natur, turisme, erhverv, bosaettelse, borgerindflydelse og baeredygtighed. Det var seks gode 
dage, hvor DN fik indsigt i Regionens arbejde og fik skabt kontakter t i l savel embedsmaend som til 
privatpersoner og politikere. Her er noget, som der skal bygges videre pa. 
Vores gode samarbejde med Sora Kommune og Stiftelsen Sora Akademi er vi meget glade for. V i 
er sikre pa, at vi far et lige sa godt samarbejde med Region Sjaelland. 
I foraret fik vi ny samradsformand for det omrade, der naesten svarer t i l det gamle Vestsjaellands 
Amt. Det blev Jergen Birkedal her fra Sora. Samradsmederne er nu arrangeret, sa det gamle amts 
kommuner holder deres egne samrad, hvor den enkelte afdelingsbestyrelse pa skift er vaert og star 
for arrangementet. En gang om aret holdes et faelles samradsmede for hele regionen. Det var i ar 29. 
September i Maribo. Alle kan deltage i samradsmeder, dog er der tilmelding ti l mederne. 

Der har vaeret et repraesentantskabsmede i foraret, hvor Klaus Nielsen og jeg deltog. 24. og 25. 
november er det naeste repraesentantskabsmede. Her ved vi endnu ikke, hvem der skal af sted. Det 
ma konstitueringen i aften afgore. 

) / , ' • ' , /, , , . ! „ . 

XiJiiaJfaaHJI^ns hjemmeside skal aendres. DN i Kebenhavn har lavet en faelles skabelon, sa siderne 
bliver lidt ensrettede. Stig Pedersen har vaeret redakter og er vores web master. Han ensker nu at 
blive aflastet, sa vi har faet Pia og Rene til at ga ind i opgaven. Ud over at holde hjemmesiden har 
web masteren t i l opgave at indtaste arrangementer pa DN nettet og vaere behjaslpelig med andre IT-
opgaver. 

V i har i ar haft 12 arrangementer. V i har ud over ture i naturen haft et par foredrag. 
Naesten alle arrangementer var velbesegte. Alle vore arrangementer annonceres i Sora Avis og 
sendes ud som pressemeddelelse. 

Igen i ar deltog vi i Kongskilde Marked. DN's naturambulance var med sammen med to 
medarbejdere fra DN. De to unge mennesker deltog aktivt i hele arrangementet. Dyrene blev flittigt 
klappet, og bern og voksne leste opgaver. Fire bogpraemier blev udtrukket. V i vil betegne vores 
deltagelse i markedet som en succes. I ar klappede det hele, og vi havde et godt samarbejde med 
hovedafdelingen. Ca. 10.000 personer gaestede markedet. V i kunne, hvis vi havde haft en baerbar 
computer, have vist Fremtidens Natur i Sora, vist DN's hjemmeside, tegnet adskillige 



medlemskaber og solgt en masse fra DN-butikken, men en computer har vi ikke faet endnu, men det 
kommer vel. Jeg mener, at det havde skabt yderligere interesse for foreningen og for vores bod. 

Amtets pjece med ture forsvandt med nedlaeggelsen af amtet, hvilket vi beklager. V i har ved flere 
lejligheder gjort opmaerksom pa, at den savnes. V i haber, at Region Sjaelland vil tage sagen op og 
lave en faelles folder for hele regionen. Det er vigtigt, at informationer om ture kommer ud t i l alle, 
selv om de ikke har internet. V i annoncerer selvfelgelig vores ture, men mange ensker at fa 
oplysningerne tidligt og samlet, sa de kan planlaegge deres fritid ud fra datoerne. 

DN's hovedforening tilbyder lebende kurser for afdelingsbestyrelser, suppleanter, ad hoc-
medlemmer og andre aktive for at klaede dem bedre pa t i l arbejdet i lokalomradet. Sidste weekend 
var 12 personer fra Sore i Naestved pa kursus I I . Er du aktiv og vil du gerne med pa et kursus, sa sig 
t i l . 

Til sidst vil jeg takke alle turledere, samarbejdspartnere, frivillige hjaelpere, 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og alle ad hoc-medlemmer for deres arbejdsindsats i 
2007. 

Afdelingsbestyrelse 340 Sore 
Eva Nielsen 
Formand 
Parnasvej 36 
4180 Sore 
^ 57 83 36 58 


