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DN Sorøs mange aktive medlemmer er det centrale i, at afdelingen kan fungere. Uden dem, der er organiseret i 15 arbejdsgrupper var vi ikke synlige i kommunen. Grupperne er hver organiseret med en tovholder, der melder tilbage til bestyrelsen og Podio, hvad der sker og rør sig i gruppen. 
Vi har ca. 850 medlemmer, hvoraf de ca. 60 er aktive. Vi kunne godt bruge flere og heldigvis har vi haft tilgang. Frafald er der selvfølgelig også. Man flytter, bliver ældre og desværre er yngre aktive en manglevare. 
Alle arbejdsgrupper har haft lejlighed til at medvirke til beretningen med et indlæg om, hvad der er sket i det sidste år. - Kommissorium for de enkelte arbejdsgrupper kan ses på vores hjemmeside dn.dk/soroe 
Afdelingen har også sendt repræsentanter til diverse fora, hvor vi øver den indflydelse, som det enkelte forum giver mulighed for. Her har repræsentanterne bidraget til beretningen. 
Endvidere er enkeltmedlemmer også medlem af forskellige DN netværk, som gennem deres landsdækkende arbejde giver inspiration og nytænkning til afdelingen. Aktiviteterne i disse netværk er ikke omtalt i beretningen. 
 
Affalds- og genbrugsgruppen 
Gruppen står hvert forår for affaldsugen, hvor der på hverdage i hele ugen med skoler og daginstitutioner indsamles affald. Her stiller vi os til rådighed, hvis institutionerne beder om det. 
I forløbet op til affaldssøndagen og hele ugen arbejder gruppen med at orientere og samarbejde med kommunale institutioner, borgerforeninger, politikere og borgere om at planlægge og tilrettelægge forløbene, så det glider glat.  
Afsluttende bliver der opgjort, hvor mange kilo, der er indsamlet. Desværre er der stadig brug for forbedring, så mængden af affald formindskes. I 2014 samledes ca. 2,5 tons affald. Gruppen samarbejder med Vej og Park Sorø Kommune om afhentningen af al det indsamlede affald på udpegede steder i Kommunen. Det sorterede affald køres til Affald Plus genbrugsplads 
Gruppen er, da den kræver store resurser, opdelt i en praktisk og en skrivende afdeling med hver sin tovholder 
 
Arbejdsgruppen for ansøgning af midler til projekter. 
Gruppen skal støtte og vejlede arbejdsgrupper, der ønsker at søge midler til et projekt i gruppen. Gruppen har i år sendt en ansøgning om midler til hegns- og stiprojekt i samarbejde med Sorø Kommune til Nordeafonden. Desværre fik vi afslag. 
Gruppen har været til møde med Mette Dinesen, ekstern konsulent Udvikling Nordvestsjælland om input til forbedre ansøgningen af midler fra LAG. 



Kommunikationsgruppen 
Kommunikationsgruppens undergrupper har været meget flittige i år: 
Nyhedsbrevsgruppen: Gruppen, ved dens redaktør, Niels Hilker, har stået for opstart af DN Sorøs nyhedsbreve, som nu udkommer med ca. et nummer pr. kvartal. Nummeret udsendes til alle medlemmer af DN Sorø som har opgivet deres mailadresse til DN. Hvis man ikke har fået et af de hidtil udgivne 3 numre af nyhedsbrevet i sin mailbakke, så tjek om den er havnet i spam. 
Hvis du ikke er sikker på om du er tilmeldt modtagelsen af nyhedsbreve, så gå ind på hjemmesiden og tilmeld dig: dn.dk/soroe -> Om DN Sorø eller direkte via linket: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=40555. 
Også andre end medlemmer af DN kan abonnere på nyhedsbrevet, eksempler kunne være de lokale medier og medarbejdere i Sorø Kommune. 
Podio-gruppen: Gruppen, ved dens tovholder, Rolf Lehrmann, har afholdt 2 velbesøgte Podio-kurser for DN Sorø aktive, og håber dermed at have åbnet de aktives øjne for mulighederne med DNs redskab til dokumentation, kommunikation og sagsbehandling. Der bruges løbende meget tid med ajourføring af data i Podio ud fra tankegangen om åbenhed og gennemskuelighed med hvad vi arbejder med i afdelingen. 
Pressegruppen:  Gruppen har ikke haft så meget at gøre, men i forbindelse med mange af de aktuelle sager har DN Sorø dog været aktive med læserbreve. 
Hjemmesidegruppen (http://www.dn.dk/soroe): Gruppen har holdt enkelte møder, ligesom 
en række aktive har været på kursus i håndtering af hjemmesiden. Hjemmesiden holdes løbende ajour med omtale og invitation til åbne arrangementer, både i eget regi og i regi af Grønt Forum. Beskrivelse af Sorøs natur udvikles ligeledes over tid, bl.a. er der nu blevet indlagt lidt beskrivelse af vores 'naturparker'. Vores tidligere web-redaktør har frasagt sig jobbet, så indtil videre er opgaven overtaget af tovholderen for kommunikationsgruppen. 
Informationsgruppen: Gruppen mødes en gang månedligt og kigger på de mange mails, som kommer til afdelingens mailbakker. En del er rent spam, men mange henvendelser er meget seriøse og bliver så videresendt til relevante personer eller taget op i Sags- og plangruppen til evt. viderebehandling af bestyrelsen. 
Kommunikationsgruppens, især dets undergrupper, forventer at arbejde videre på alle fronter i det kommende år med forbedring og udvidelse af aktiviteterne. 
 
Hasselmusgruppen. 
Hasselmusgruppen foretog i marts et eftersyn af alle de opsatte hasselmuskasser i Horsebøgskov og omegn og fandt bl.a. sovende hasselmus i to af kasserne og redemateriale i ca 1/4 af kasserne. Området med hasselmuskasser blev udvidet med Nyrup Skov. 
I september har vi efterset de fleste af kasserne i de to skove, og vi så mange hasselmusreder og hasselmus i Horsebøgskov, mens der ikke var tegn på hasselmus i Nyrup skov.  Sorø Kommune har doneret 100 hasselmuskasser til opsætning til hasselmusgruppen.  
 
 
 



Naturplejegruppen. 
Vaseskov-engen 
Gruppens ”flagskib” i øjeblikket er engen i Vaseskov. Engen har været slået med le af gruppen siden 2010 og det er således 5. år i træk. Gruppen har været på engen 2 gange i år – d. 14/6 og d. 23/8. 
Den store problemart på engen var oprindeligt Ørnebregne, der dog nu efter 5 år er kraftigt reduceret i udbredelse, og nu kun forekommer med få skud inde i selve engen. 
Derimod er der fremgang at spore hos flere af de spændende plantearter der vokser på stedet – såvel Tyndakset Gøgeurt og den lille Tvebo Baldrian øger i antal!  Glædeligt er det at mellem 10 og 15 mennesker dukker op til høsletdagene heraf adskillige, der ikke er bosiddende i kommunen. Herforuden fortsætter vores fine samarbejde med Værkstedet Åmosen, der hjælper os med at fjerne hø fra engen. 
Maglebjerg 
Maglebjerg – Naturfondens lille overdrevsareal – har i år ikke været besøgt af Naturplejegruppen. Værkstedet Åmosen derimod har slået adgangsvej til bord og bænk-systemet derude, sådan at publikum har kunnet færdedes ”tørskoet” i området. Herudover har vi haft en professionel entreprenør til at reducere bestanden af den invasive Alm. Snebær, der har bredt sig kraftigt i området. 
Rundfinnet Radeløv 
For andet år i træk har Naturplejegruppen foretaget pleje af de 2 kendte voksesteder for den sjældne bregne Rundfinnet Radeløv, en bregne der kun har 4 kendte bestande på Sjælland heraf de 2 her i kommunen.  
Den ene bestand består kun af 2 planter på et skygget nordvendt dige – disse planter har haft et godt år, hvor de har været beskyttet mod sommerens udbredte tørke!  
Den anden større bestand i den sydlige del af kommunen har derimod været noget præget af den tørre sommer og brændende sol, idet de vokser på et lysåbent dige. Disse bregner har således været meget tørkeprægede, men der blev i forbindelse med plejen talt flere end sidste år, nemlig hele 26 planter! 
 
Bioregistreringsgruppen: 
Gruppen har arrangeret følgende i 2014: 
- Fuglenes Dag, der faldt d. 25. maj og havde 22 deltagere med start kl. 03:30. Turen var omlagt i år, så vi kom forbi den sjældne fugl Drosselrørsangeren, som sang kraftigt fra kanten af Sorø Sø. På Flommen hørte vi 3 nattergale, som dominerede lydbilledet, men en Havesanger forsøgte nu også ihærdigt at synge med i koret. 
Fuglearterne ved den gamle tørvemose, Runde Mose, i Sønderskoven har ændret karakter, idet lappedykkerne (Gråstrubet- og Lille-) tidligere har ynglet, men nu har grågæssene helt taget over. På turen hjem over Filosofgangen hørte vi Hulduens 'sang' og sluttede af ved udgangspunktet, før resten af familierne overhovedet havde opdaget at det var morgen. 
-De Vilde Blomsters Dag, der faldt d. 15/6 og i år gik til Løng Grusgrav/Bromme Plantage med 12 deltagere 
 



Lelauget 
Lelauget har været inaktiv i et år. Lelauget har fået ny tovholder som i efteråret vil starte forskellige tiltag. Som eksempel kan nævnes eftersyn af et par af sporene i skovene i samarbejde med arbejdsgruppen Sti- og bjerg. Til foråret etableres et leslibningskursus med efterfølgende slåning af trængende områder i kommunen. 
 
Klima- og agendagruppen  
Klima og agendagruppen har planer om at holde mindst et årligt møde med klimabetingede omstilling, som det overordnede emne. 
I år blev det dog til to møder.  Den 18 marts 2014 havde vi et klimaarrangement med Sorø Kommunes nye Borgmester Gert Jørgensen, som var inviteret til at fortælle om kommunens klimaarbejde og planer for klimaet fremover. 
Vi var især interesseret i, at høre til den klimaftale som Sorø Kommune indgik med DN. Aftalen om, at Sorø skal være klimakommune. Det betyder, at kommunen forpligtede sig til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året frem til 2020. Sorø Kommune har også tilsluttet sig den såkaldte borgmesterpagt, som forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet med mindst 20 procent fra 2009 til 2020. Borgmesteren kom ikke rigtig med nye initiativer på klimaområdet, på den anden side var der tilsag om, at der ikke ville ske forringelser, ligesom de to aftaler ville blive fasthold. Et godt møde med omkring 40 deltagere. 
Sæsonens andet møde var med Journalist Jørgen Steen Nielsen, der den 10. september holdt foredrag om ”den store omstilling” ud fra hans meget omtalte bog af samme navn. 
Afsættet for den store omstilling er, at verdenssamfundet er i krise, samtidig med, at det globale forbrug allerede nu overstiger klodens økologiske bæreevne. 
Politikerne vil have gang i væksten og beskæftigelsen. Vi skal tilbage på det gamle spor. - Men nej, det er præcis det, vi ikke skal. Vi har behov for et opgør med 'Nødvendighedens politik' personificeret i Finansministeren og de ministerielle embedsmænd. Det grønne lederskab skal komme fra: Virksomheder, kommuner og ildsjæle i civilsamfundet. Vi har i dag kan omridset af en grøn ligevægts-økonomi. Men det er vigtigt med tålmodighed. Ting tager tid. Efter det interesante foredrag var der stor spørgelyst fra de omkring 50 deltagere. 
Klima- og agendagruppen bidrager løbende med indspil til høringssvar til lokal- og andre planer. Senest til Sorø Kommunes udkast til klimatilpasningsplan. Vores svar havde tre temaer. 1. Regnvandet skal bruges lokalt. 2. Åbne vejbelægninger og grønne tage. 3. Vådt for sig - og tørt for sig - Selv om våde arealer kan udvikle sig til gode naturområder, så er der behov for at værne om den natur, der er sårbar over for meget vand. 
 
Sags- og Plangruppen 
Gruppen, der består af 7 medlemmer, har holdt 11 møder siden årsmødet 2013 samt en del udvalgsmøder. Arbejdet består i at vurdere myndighedsafgørelser og -planer (sager) og fremlægge udvalgte, relevante sager for bestyrelsen til dens afgørelse. Gruppen har haft deltagere på forskellige sagsbehandlingskurser for at styrke den viden, der er nødvendig. Vi har forsøgt at annoncerer på DNs frivilligside, i DN Sorøs nyhedsbrev og ved direkte henvendelse til personer. Herved har gruppen har fået tilgang af et medlem, men kan godt bruge flere. 
Gruppen har bl.a. behandlet sager i forbindelse med lokal og kommuneplaner, landzonetilladelser, herunder især afgørelser omkring solcelleanlæg og anlæg af mindre vandhuller og sager omkring å, sø og skovbygge- og beskyttelseslinjer, 



Ved de sager, hvor DN beslutter at give indsigelse/klage nedsætter gruppen et mindre udvalg, der formulerer forslag til skrivelse, som forlægges bestyrelsen til godkendelse før afsendelse til den pågældende myndighed. Som eksempler kan nævnes: 
 
Nedlæggelse af markvej ved Alsted. Det er en sag, der går ca. 7 år tilbage. Den korte version af sagen er: Ejeren af Alstedgård havde dengang forbudt adgang til en markvej, som forbandt Hejreskovvej med en anden markvej øst for Alsted, og dermed gav muligheder for en fin rundtur med udkig til Suså-dalens særlige natur. DN, Friluftsrådet og lokalrådet indbragte sagen for Naturklagenævnet (som det hed dengang), der fastslog, at adgang til markvejen fortsat skulle være mulig. Derefter pløjede ejeren markvejen op!  
Sagen fortsatte, bl.a. ved fortsatte henvendelser til kommunen med opfordring til at få bragt adgangen på plads. Ejeren indbragte sagen for byretten - og tabte. Kommunen inddrog politiet i sagen med henblik på at få sikret adgang, men lige lidt hjalp det. Undervejs var også Naturstyrelsen blevet involveret, idet lodsejeren havde interesser i forhold til naturgenopretningsprojektet ved Susåen.  
Sagen blev mere og mere mudret, og i 2013 besluttede Sorø Kommune at frafalde sagen og dermed kravet til lodsejeren om reetablering af markvejen. Det er fra Sorø Kommune tidligere oplyst, at man ikke ønskede at presse lodsejeren, hvis dette kunne føre til at naturgenopretningsprojektet på Susåen ikke bliver til noget. DN og andre organisationer har undret sig over denne sammenblanding af tingene, og DN påklagede kommunens afgørelse Natur- og Miljøklagenævnet, som endnu ikke har truffet afgørelse i sagen.  
Beplantning langs motorvejen blev omtalt i årsberetningen 2013. Den er stadig aktuel. Kommunen ønsker nu åbne områder, helst uden beplantning, så firmaernes logoer ses tydeligt. Hvis det skal gennemføres, kræver det ny lokalplan. Det afventer vi stadig svar på. 
Svinefarm Vanløsevej 24 Denne sag har skabt megen debat i medierne og hos DN Sorø. Vi har i samarbejde med sekretariatet sendt de første mail om vores betænkeligheder til Kommunen. Nu er miljøgodkendelsen kommet til udtalelse. Her vil vi ligeledes samarbejde med sekretariatet om en indsigelse.  Udviklings- og planstrategi. Sorø Kommune har haft strategien i høring. Vi har behandlet den og sendt et høringssvar, der kan ses på DN Sorøs hjemmeside og som er omtalt i vores nyhedsbrev.  I bestyrelsens mundtlige årsberetning har vi flere eksempler på vores arbejde i forbindelse med behandling/vurdering af sager. Desuden vil vi omtale vores årlige møde med teknik og Miljøafdelingen og hvad vi forventer af dette samarbejde 
 
Spis Naturen 
Gruppen "Spis Naturen" er nystartet og  for tiden hvilende. Vil gerne arbejde videre med et arrangement i samarbejde med Sorø Kodriverlaug, Spis Sorø - vildt og lokalt, Jagtforening og evt. Sorø Husholdningsskole. Men tovholder kan ikke gøre det alene. Efterlyser nye medlemmer.  
 
Sti- og Bjerggruppen  
Med undergrupper folderkasseansvarlige og tilsyn med spor. Gruppen har ikke holdt fællesmøder i år, men den del underudvalgsmøder. Der er i 



planlægning at afholde et stort møde med alle medlemmer i begyndelsen af 2015. Gruppen har vedligeholdt de eksisterende spor med klipning og slåning. Folderkasserne er tilset, repareret, og fyldt med nye foldere.  
Der har ikke været nævneværdige problemer med henkastet affald og anden forkert adfærd langs sporene. Dog har vi haft en del problemer med Sporet i Løng, hvor en ejer med løsgående hund ikke ville indordne sig under de regler, der var skiltet med. Desværre blev skilte med ”hund i snor” dagen efter fjernet. Af hvem, ved vi ikke. Kedelig. I eftersommeren har vi forhandlet med Pedersborg skole om deres deltagelse i projektet, hvor der er en skoleskov, som de kan benytte.  Flere af sporene bliver brugt i forbindelse med vores arrangementer. Bjerget har fået ny kontaktmand i Aage V. Jensen Naturfond. DN er sikker på, at vi får en givtigt samarbejde med den nye kontaktmand Jacob Palsgaard Andersen. DN får besøg af ham i efteråret 2014.  
Bjerget i Lynge Eskilstrup har stadig Charlotte Mouritzens dyr til afgræsning. Bjørneklo er næsten forsvundet inden for hegningen. Bjørnebanden har fældet enkelte planter i og ved den lille sø. Uden for hegningen er området så kuperet, at vi har overladt det til prof. folk at holde planterne nede. Når dyrene skal hjem på stald holder vi det årlige nabomøde, hvor vi håber på inspiration.  
Vandløbsgruppen  
Vandløbsgruppen har kun haft en sag i det forgangne år. Den drejer sig om Flæbækken, der har udløb i den nordvestlige ende af Gyrstinge sø. Vandløbet ligger på grænsen mellem Sorø og Ringsted kommuner. 
Der er fra lodsejers side ønske om, at oprense den nederste lille kilometer inden udløbet i søen i henhold til et regulativ fra 1997. 
En sag der under normale omstændigheder ikke burde give anledning til de store indsigelser. 
Imidlertid har vandløbet ikke været oprenset i de sidste 15-20 år, og så er der ikke længere tale om oprensning, men en ændring af vandløbets tilstand og dette kræver en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, da en oprensning vil få stor indflydelse på de omliggende enge og mosehuller og dermed også på dyrelivet i og omkring vandløbet. 
Oprindelig havde Natur- og miljøforvaltningen skrevet et afslag til oprensning, men det gamle byråd ønskede ikke at behandle sagen og sendte den derfor videre til det nye.  
Så gik der presse og politik i sagen og pludselig blev alle argumenterne vendt på hovedet og et afslag efter naturbeskyttelsesloven blev vendt til en dispensation til oprensning. Dette til trods for at forvaltningen ikke mener, at der er hjemmel til at give en dispensation. 
DN har derfor valgt at påklage sagen til Natur- og Miljøklagenævnet og så vi håbe at de beslutter sig for at ændre afgørelsen til et afslag.  
Hvornår afgørelsen så foreligger ved vi endnu ikke. 
 
 
Vildtværn  
Opstillingen af skilte i 2 perioder i 2014 har været en stor succes.  



Ved kontrol i perioden efter solnedgang er det konstateret, at mange bilister trykker på bremsen, når de ser skiltene og sænker farten. Dette formoder vi er årsagen til, at der ikke er indrapporteret påkørsel af hjortevildt fra 1. maj til 8. august. Desværre blev en af de unge skovmårer kørt over 5 august. Den var i et kuld på 3 unger, der færdes sammen med forældrene i Topshøj. Vi har genopsat skiltene i en periode fra 1. september. 
 
Fredningsgruppen  
Fredningsgruppen var lidt inaktiv i starten af perioden pga. tovholders sygdom. Som midlertidige tovholdere blev Rolf Lehrmann og Niels Hilker udpeget. 
Gruppen har udarbejdet et forslag til fredning af Dyrskuepladsen/Cirkuspladsen i Sorø by og sendt til DN-sekretariatet. Forslaget vil sammen med andre forslag fra hele landet blive vurderet af DNs hovedbestyrelse på et møde i januar. Hovedbestyrelsen udvælger årligt ca. 10 sager, som har potentiale til en fredning. 
Begrundelsen for en fredning af cirkuspladsen er, at området i dag benyttes som opholds- og legeareal af bydelens mange haveløse etageboliger. Ligeledes benytter områdets skoler og børneinstitutioner arealet, ligesom området i løbet af året lægger plæne til forskellige arrangementer såsom flere årlige cirkusforestillinger, tivoli og forskellige markedsdage.  
Tilsvarende vil gruppen inden årsskiftet have udarbejdet materiale med henblik på en fredning af områderne omkring Horsebøg skov. 
Fredningsgruppen har løbende en konstruktiv dialog med Sorø Kommune om pleje af kommunens fredede alléer, Fægangen. Skælskørvej, Reitzensteins allé (Alléen) og Krebshusalléen. 
Endvidere har gruppen deltaget i et såkaldt fredningstjek af den nordlige del af Tystrup fredningen, ligesom gruppen har besigtiget det fredede Kulebjerg Overdrev. Begge fredninger var i en stand, der ikke gav anledning til nævneværdige bemærkninger.  
 
Forum - Vandråd 
Der er på landsplan nedsat vanråd i alle hovedvandoplande. DN Sorø har et medlem af vandrådet vedr. oplandet til smålandsfarvandet. Rådene skal, ud fra deres kendskab til lokale forhold, rådgive om, hvor og hvordan virkemidlerne kan anvendes.  
På kommunalt plan skulle der udpeges 10 km. vandløb hvor et indgreb vil forbedre vandløbets tilstand. Til dette har Sorø Kommune fået tildelt 3,8 mio. kr. Det siger sig selv, at det ikke kan blive til 100% løsninger, men forvaltningen havde gjort et godt stykke arbejde og der var bred enighed rundt om bordet, om at indstille forslaget til det regionale vandråd, hvor den endelige beslutning skal træffes.  
Det er imidlertid som om landbruget ikke vil forstå, hvad det drejer sig om. De vil kun tale om vandafledning og klimatilpasning. Dette er dog ikke det overordnede i denne sag, da det er landbrugsdriften, som er den reelle årsag til, at vandløbene har en så ringe flora og fauna. 
De 4 grønne organisationer er i et stort mindretal på møderne, og vil derfor sende en henvendelse direkte til Naturstyrelsen (NST), hvori vi henviser til de udmærkede forslag fremsendt fra kommuner med lokale vandråd. Disse er blevet taget ud af indsatserne til fordel for vandafledning/klima. I henvendelsen til NST har vi medtaget næsten alle de forslag der var med i den første indstilling, da dette ville give mange vandløb i området et kvalitetsløft. Vi har flyttet projekter for godt 10 mio. og pengene passer. 



 
Forum - Grønt Forum 
DN Sorø har en repræsentant i Grønt Forum, der er et rådgivende organ for Teknik og Miljø samt økonomiudvalget i Sorø Kommune. Gruppen består pt. af 16 medlemmer. Gruppen har holdt 4 møder og et utal af udvalgsmøder. DN Sorø sidder i følgende udvalg, der er mere eller mindre aktive: Arrangementsudvalget, lokal agende 21 udvalg, miljøprisudvalg og i planlægningsudvalget for mødet 2014 med økonomi- og teknikudvalget med hvem, der holdes et årligt møde i november/december. DN´s suppleant til GF er næstformand Niels Hilker  
Arrangementudvalget har afholdt5 ture for borgere med stor deltagelse. Ugler i Mosen, Bromme Plantage ved Sorø d. 23 marts, Jagt fører til mere natur 9. maj i Pedersborg, Følg naturen ved Tude å 7. septemberog svampetur 13. september. Alle velbesøgte arrangementer.  Der er desuden afholdt 2 aftenuniversitetsmøder Besøg i Apotekkerhaven d.4. maj og vil blive afholdt ”Kan man forestille sig en markedsdreven naturbeskyttelse? - FSC-certificering af skove er et eksempel herpå” med Henrik Wejdling 7. oktober på Holbergskolen 
 
Forum - Frivilligcenter i Sorø.  
DN Sorø har har en besyrelsespost i Frivilligcenteret, der nu har eksisteret i knap 2 år, Der er ca 50 foreninger som er medlemmer. Centeret arbejder bl.a. med at få inkluderet de socialt udsatte børn og voksne i de frivillige foreninger. Derudover tilbydes forskellige kurser mv til medlemsforeningerne.  
 
Forum - Naturpark Åmosen 
 DN Sorøs kontakt til dette forum er Carsten Clausen, som har sendt denne status: Det vigtigste er at Naturparken er blevet "blåstemplet", den 1. certificerede i Danmark, og det er kommet efter, at der bl.a. er oprettet et Naturparkråd, hvor Ole Hinz fra Holbæk er DNs repræsentant, (jeg sidder jo i bestyrelsen). Nina Høgh-Jensen har taget over som Kultur-formidler, og er i fuld gang med at lave formidlingsstationer, skilte osv. 
DN Sorøs bestyrelse er bekymret for udviklingen omkring Åmosen og vil i det kommende år arbejde for oprettelsen af en arbejdsgruppe som kan følge projektet tættere. 
 
Forum - DNs repræsentantskab 
Repræsentantskabet er DNs højeste myndighed, og mødes en eller to gange årligt. Det har følgende hovedopgaver: 
Beslutte DN’s overordnede politik Vedtage foreningens årlige aktivitetsplan og tilhørende budget Godkende foreningens årsregnskab Vælge præsident, vicepræsident, hovedbestyrelse og udvalgsformænd  I 2014 har der været rep.møde i Korsør i weekenden 5. - 6. april 2014. De vigtigste punkter var, præsidentens naturpolitiske beretning, en opfølgning på den såkaldte demokratiudredning i DN, og en ændring af processen omkring godkendelse af det årlige arbejdsprogram i DN. 



 Næste repræsentantskabsmøde holdes den 22. og 23. november i Holstebro. DN Sorø har to repræsentanter, som skal tilmeldes inden 1. november. 
 
Forum - DNs samråd for region Sjælland 
I starten af 2014 blev blev de 3 amtslige samråd samlet i et for hele region Sjælland, hvor Niels Hilker, næstformand i DN Sorø, blev valgt til formand.  
Samrådets opgave er at meningsudveksle, inspirere, skrive høringssvar, hvor sager går på tværs af kommunegrænser og berører større områder samt at  tage initiativer til inspirerende og faglige møder. Første nyskabelse i dette regi var Regionstræffet d. 27 september i Sorø, hvor emnet var naturparker. Regionstræffene kan måske erstatte de tidligere landsdelstræf, som repræsentantskabet har valgt at nedlægge.  
 
Formandens opsamling 
Ovenstående skriftlige beretning er en oversigt over, hvad vi har foretaget os i det forløbne år. Arbejdsgrupperne, der med aktiviteter, arrangementer og ture, eller med faglige udspil af høj kvalitet til gavn for natur og miljø, har gjort os synlige i kommunen og er uvurderlige for os.  
Uden dem ville Sorøafdelingen kun være en administrativ bestyrelse, som man ikke så eller hørte meget til.   
Som anden del af beretningen kommer den mundtlige, der afleveres på årsmødet 7. november 2014. 
 
Eva Nielsen 
formand for DN Sorø 
 


