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Afdelingsbestyrelsens arsberetning ved arsm0det 26. oktober 2011 

Sidste ar blev Sor0 klimakommune. Vi har endnu ikke set, om resultaterne svarer til de resultater, der er 
sat som krav, nar man bliver en klimakommune. Desuden har Sor0 Kommune skrevet under pa 
Klimapagten. Derved har kommunen taget to modige og vigtige skridt 

Vi har i foraret samarbejdet med kommunen om et af fire klimaarrangement, hvor emnet var CGy 
besparelser. Her kom vi omkring mange emner, bl.a. vedvarende energi, sparefunktionerog isolation af 
huse. DN Sor0 udleverede efter vore oplaeg som en happening en t0rresnor til alle deltagerne, sa de kunne 
bruge den i stedet fort0rretumbler. En af vores taetteste samarbejdspartnere pa klimaomradet i Sor0 
Kommune Niels Andersen matte desvaerre i foraret opgive kampen mod kraeften. /Ere vaere Niels's minde. 
I perioden 17. September til 2. oktober afholder Kommunen en klimafestival, hvor vores klimagruppe er 
kommet med forslag til et par arrangementer. 

Vi kom i foraret med kommentarer til Vand- og Naturplanerne, hvor vores inputs drejede sig om Amosen, 
Tystrupomradet og S0nderskov Syd og eremitbillen. 

Planen om bj0rneklobekaempelse er nu vedtaget og er blevet en del af kommuneplanen, og sa ma vi habe, 
at den bliver effektiv. Selv har vi haft succes med bekaempelse pa Bjerget ved Kongskilde i Lynge Eskilstrup 
med afgraesning med dyr og lidt hjaelp fra" Bj0rnebanden". 
Bjerget mod syd i Lynge Eskilstrup har faet nyt grus pa trappetrinene. Regnen havde lavet jordskred, sa en 
arbejdsgruppe matte i gang med udbedringen. Ligeledes er der lagt grus foran indgangene til dyreskuret. 
Nu kan dyrene ga torskoede ind i huset. Der er ved trappen sat en hvilebaenk halvvejs oppe. I September 
blev endnu en baenk sat op, nu pa Bjergets top, sa man nu kan sidde og nyde udsigten. 

Sporet, som vi arbejdede pa i 2010 i og omkring Bromme, blev indviet 12. juni med godt 70 deltagere. 
Anders Torpegard fra Spor i Landskabet, Malene Frandsen fra Nordea og Stig Egede Hansen fra Stiftelsen 
Sor0 Akademi holdt taler. Herefter gik vi en del af ruten og afsluttede med et Nile f0dselsdagstraktement i 
hytten ved Bromme Lilles0. Folderen:" Sporet gennem kulturlandskab nord forSor0" eret bevis herfor 

Oprettelsen af sporet i L0ng i den gamle grusgrav og depot har vaeret en langtrukken affaere. Ejeren 
Thomas Jull Olsen skulle have mange godkendelser for at komme videre, men nu lysner det. DN har mattet 
s0ge om forlaengelse af tidsperioden hos flere af de fonde, som vi har s0gt midler hos. 3. September var 
bestyrelsen for LAG-midlerne pa bes0g i grusgraven. Arne Helweg stod sammen med Thomas for bes0get, 
der blev vellykket. Udsaettelserne er nu givet, sa vi arbejder pa, at sporet bliver faerdigt i foraret 2012. Nar 
sporet i L0ng grusgrav er helt fastlagt, er det meningen, at de to spor skal kunne vaere en faelles oplevelse 
ligesom det spor i Sor0 syd, der binder fire mindre spor sammen. 

Pa sporet Lynge/Frederiksberg i S0nderskov Syd var stiindgangen til skoven fra Lynge Byvej meget darlig. 
Det har den vaeret i mange ar. Et samarbejde mellem Kommunen, Stiftelsen, borgere og DN har faet 



udbedret skaderne og gjort stien bred, jaevn og farbar, si man ikke mere skal have s0st0vler pa for at 
komme igennem. Skovfoged John Thestrup gav tilsagn ved den lejlighed om, at levere og saette de 
manglende kant- og stopsten. Jeg har i denne uge ikke vaeret forbi stedet, sa jeg ved ikke om stenene er sat. 
Det kan vi jo habe. Ellers er der mange frivillige, der vil f0le sig snydt. Vi indviede stiafsnittet ved et lille 
arrangement afsluttende ved Elseengen i godt vejr. 

Elseengen i S0nderskov Syd var blevet fors0mt i et par ar. Derfor tog naturplejegruppen i februar affaere og 
ryddede en del U0nsket opvaekst. Der er igen slaet opvaekst i l0bet af sommeren. 
Bimosen fik 1. august endelig dyr pa til afgraesning. Det skete desvaerre ikke pa Elseengen. Med der vide 
sommer bliver det sikkert umuligt at sli engen med maskine, som det ellers var lovet af Stig. Vi hiber, at 
foraret 2012 bliver bedre, sa slaningen kan finde sted. 
I Grydebjerg Eng sker der noget. Sor0 Kommune og Stiftelsen har samarbejdet om at fa engen hegnet. Vi 
har medvirket til samarbejdet bl.a. ved at skaffe dyr til afgraesning. F0lg sporet i Grydebjerg, hvis I har lyst til 
at hilse pi k0erne og se indhegningen. Dejligt med et sadant samarbejde, hvor resultaterne straks kan ses. 

Maglebjerg fik i 2010 i forbindelse med et mobilt netvaerk en mobilsender midt pa bjerget - 2 m h0j. Efter 
en del skriverier er den nu blevet flyttet hen til bordet, sa den ikke virker sa dominerende mere. Det mobile 
netvaerk er godt, nir det virker. Naturplejegruppen har medvirket til, at Maglebjerg fremstir si fint, som 
det g0r. 

Kongskilde Marked blev i i r en noget vid affaere. Isaer s0ndag styrtede regnen ned. Alligevel bes0gte 
mange vores bod og flere meldte sig til et pr0vemedlemskab. Ca. 9.ooo i alt bes0gte markedet. Der blev lidt 
kaos, da de mange biler skulle fra markedet s0ndag. Flere matte traekkes fri af den mudrede 
parkeringsplads. Tak til alle frivillige, der gav en hand med og tak til de unge piger, der kom fra Sekretariatet 
og deltog ivrigt i arbejdet med opgaver omkring de udstoppede dyr og udlevering af materiale. Vi havde i ar 
to nye aktiviteter med. En "Skammekasse" med alskens dirlige og farlige produkter, som vi hiber har gjort 
indtryk pa de bes0gende, og en konkurrence om at bestemme traestykker. Her blev gaettet flittigt og flere 
havde mange rigtige resultater. Hovedpraemien var en fuglekasse, som Jan P. havde fabrikeret. 

I december 2010 deltog vi i 2 weekender som samarbejdspartnere i julemarked pa Fredskovsminde. Det var 
anden gang. Ella havde s0gt og faet midlertil markedet, sa der var lidt mere luft i 0konomien denne gang. 
Omgivelserne var perfekte, vejret var fint, men koldt. Vi havde en DN bod og solgte desuden kaffe, gl0gg og 
aebleskiver. 

Affaldsindsamlingen i april havde fin tilslutning. Vi samlede ca. 3 tons affald. Her samarbejdede vi med 
kommunen om afhentning fra bestemte depoter og med Vedbygird om 01 og vand til Borgerforeningen i 
Ruds Vedby, der arbejdede pa bl.a. at fa parkeringspladsen ved Enemaerke skov ryddet for flere store 
depoter af henkastet affald. Tak til Kommune og Vedbygird. Vi hiber, at dette samarbejde kan fortsaette i 
2012. Blot er det kedeligt, at sa mange stadig smider deres affald, flytterod og gamle m0bler i naturen og 
pi privates marker og veje. I i r var vi heldige at finde en registreringsattest til en bil med tydeligt navn pa i 
en af saekkene. Vi hiber, at politiet vil bes0ge ejeren. Vores aktive, der tilser de 9 afmaerkede spor i 
Kommunen melder desvaerre ofte om henkastet affald. Vi vil opfordre alle til at bemaerke, hvis de ser 
sidanne "skovsvin" 



Gr0nt Forum er i 2011 pa grund af besparelser blevet beskaret til 50.000 kr. Der er ikke meget at gore godt 
med. Nogle af midlerne er brugt til at arrangere 2 ture pa fuglenes dag og 2 pa Naturens dag 
Formiddagsturen ved Hytten i Assentorp med Dorthe S. som guide og eftermiddagsturen ved Suserupgard 
naer Tystup s0 ledet af Benth Micko. Begge arrangementer var veltilrettelagte og velbes0gte. 

St0tteforeningen Naturpark Amosen har Pia som medlem i bestyrelsen. Foreningen har arrangeret et par 
ture, bl.a. en kanoturfor medlemmerne. 

24. januar holdt vi en kombineret julefrokost og arbejdsm0de. Her arbejdedes i grupper om emner. Et af 
dem var: "Hvilke arrangementer skal vi have i 2011". Vi besluttede, at der skulle vaere et arrangement hver 
maned, hvilket vi har holdt. 

Pa bestyrelsesm0det 12. September vedtoges, at etablere en ny arbejdsgruppe, et lelaug med John Ho som 
tovholder. Der bliver sendt pressemeddelelser ud, som opfordrer interesserede borgere til at melde sig. 
Kommissoriet for lelauget kan ses pa DN Sor0s hjemmeside 

Vi deltager ogsa i et odderprojekt, hvor deltagerne gar pa udvalgte omrader og registrerer efterladenskaber 
efter odderen. Maske kan vi vaere heldige at finde noget. Der er i hvert fald forlydender om, at odderen er 
set i Amosen. 

I juni fik vi en opringning om, at der var talt mellem 20.000 og 30.000 g0geurter pa en eng ved Parnasvej (2 
ha). Vi mente, at der var et nul for meget i beskrivelsen, men efter det f0rste bes0g pa engen matte vi 
indr0mme, at tallet var rigtigt. DN arbejder nu sammen med ejeren pa et projekt, som kan redde engen. Pa 
bestyrelsesm0det 12. September vedtoges det ligeledes, at en arbejdsgruppe skulle arbejde videre med at 
lave projektbeskrivelse, s0ge midler hos fonde og fors0ge at fa projektet k0reklar til foraret 2012 

Der har igen i ar vaeret mange sager, tilladelser til s0er, lokalplaner, bygning af garager osv. Desuden har 
der vaeret flere sager, hvor der er s0gt "tilgivelse" for noget, man allerede har opf0rt. Det finder vi meget 
beklageligt og vil forsoge at pavirke kommunen til at g0re noget ved det. 

Vi har haft mange arrangementer. Jeg naevneremnerne i raekkef0lge: Naturpleje pa Elseengen, klimam0de, 
affaldsindsamling, genabning af Kirkestien, Skovens dag, 3 bioregistreringsture, 2 aftenture i bus, 
nattergaletur, natur/sundhedstur, 2 sundhedsture mere, fuglestemmetur, 0rnebregnebekaempelse, 
indvielse af spor i Sor0 Nord, naturplejedag, Gi1 Naturen en Hand har holdt endnu et lekursus her i Sor0 
Kommune, turtil Fyn, turom asketraeer, vandretur pa kanten af Amosen, fugletur, foredrag om grusgrave. 
film om Broby Vesterskov, og nu Arsm0det. 

Til bestyrelsesm0derne deltager foruden bestyrelsen pa 12, suppleanter og ad hoc-medlemmer, hvis de har 
tilmeldt sig. Vi vil blive ved med denne arbejdsform i 2012. 

Vi er meget glade for den interesse, der har vaeret i 2011 for at blive aktiv i DN, og vi vil opfordre til, at 
mange flere melder sig som aktive ad hoc-medlemmer. Der er brug for alle de aktive, som vi kan fa. 



Vi har holdt 11 bestyrelsesm0der og adskillige gruppemoder, hvor mange beslutninger traeffes, og nye ideer 
opstar. 

Formanden har deltaget i 4 m0der i DN's organisationsudvalg, hvor bl.a. foreningens vedtaegter og 
forretningsorden har vaeret debatteret. Vedtaegterne og forretningsordenen blev delvist vedtaget pa det 
sidste repraesentantskabsm0de, hvorforeningen samtidig holdt sit 100-ars jubilaeum. I 
repraesentantskabsm0det og jubilaeet deltog formanden og Pia som naestformand. 

Pr. 1. oktober holdt vores farverige organisationskonsulent Kristine Smith op. Tak til Kristine for de ar, hvor 
hun stod til disposition for os og velkommen til Thomas Eriksen, som vi regner med at f3 et lige sa godt 
samarbejde med. 

DN afholder l0bende gratis kurser, som alle aktive medlemmer kan deltage i. Hvis du vil vide mere, sa 
kontakt os endelig. Her kan naevnes, at Rene og Solvejg har deltaget i 2 naturguidekurser; Pia og Eva har 
deltaget i to kurser i lokale sager, og flere aktive har deltaget i et kursus om traeer. 

Som et fors0g holdt sekretariatet i 2010 5 landsdelstraef i stedet for det ene repraesentantskabsm0de. Her 
kunne alle aktive tilmelde sig og deltage. Fors0get bliver gentaget i ar, hvor landsdelstraeffet for vores 
omrade afholdes 20. november i Ringsted Kongrescenter. Alle aktive i DN i Sor0 far invitation til m0det. 

I arets 10b har vi haft en aendring i bestyrelsen. J0rgen Birkedal valgte i april at stoppe som samradsformand 
for Vestsjaelland og som bestyrelsesmedlem i DN Sor0, og herefter indtradte 1. suppleanten Rolf Lehrmann. 
Tak til J0rgen for hans indsats i de forgangne ar. 

Selvf0lgelig er alle aktive ikke enige i alle beslutninger, der traeffes. Det ville heller ikke vaere godt, for af 
uenighed og debatter opstar der ofte noget nyt og frugtbart samarbejde. Sadanne meningsudvekslinger har 
vi ogsa haft i DN i Sor0. 

Samarbejdet med embedsmaendene i Plan og Milj0 gar godt. Vi regner med, at vi kan arbejde videre i det 
spor. 
Til sidst vil jeg takke alle turledere, samarbejdspartnere, frivillige hjaelpere, 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og alle ad hoc-medlemmer for deres arbejdsindsats i 2011 

Afdelingsbestyrelse 340 Sor0 
Eva Nielsen 
Formand 
Parnasvej 36 
4180 Sor0 
Tlf. 57 83 36 58 
Oktober 2011 


