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Årsberetning for DN Sorø 2020
Danmarks Naturfredningsforening i Sorø
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Beretning 
for DN 
Sorø 2020 

Bestyrelsens arbejde
• 12 medlemmer, som holder møde en gang om måneden
• Træffer alle principielle beslutninger
• Godkender høringssvar, påklager mv.
• Modtager løbende rapportering fra arbejdsgrupperne
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Beretning 
for DN 
Sorø 2020 

Formandskabet
• Består af formanden og næstformanden og 
holder møde en gang om måneden
• Kommunikation med omverdenen, bl.a. 
pressen, hjemmesiden, nyhedsbrev, sociale 
medier, Podio
• Klargør til bestyrelsesmøderne og årsmødet
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Beretning
for DN 
Sorø 2020 

Arrangementer
• ‘Klimaet sker også i Sorø’. Et frugtbart 
samarbejde med SUP (Sorø Ungdoms Projekt)
• Affaldsindsamling 
• Sporturen i Grydebjerg Skov
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Beretning for 
DN Sorø 2020 -
arbejdsgrupper

Strandtudsegruppen: 
• Ny gravetilladelse til 

råstofgravning i Munke Bjergby 
uden skyldig hensyntagen til den 
sjældne Strandtudse

• Dialog med indvinder (NCC), 
Region og Kommune

• DN Sorø trak en afsendt klage 
med baggrund i aftale med NCC

• NCC foretog skrab af 2 nye 
vandhuller, som strandtudsen 
straks kvitterede for via stor 
yngleaktivitet

• Aftale indget med NCC for 2021 
og frem, indtil færdiggravning, 
hvor DN Sorø vil arbejde for at 
Kommune, Region eller Stat 
inddrages i sikring af 
levevilkårene.
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Beretning for 
DN Sorø 2020 -
arbejdsgrupper

Affaldsindsamling: 
• Den årlige affaldsindsamling 

blev afviklet d. 19/9 efter plan 
B. 

• Flot fremmøde, 70 deltagere, 
primært børnefamilier.

• Mindre mængde affald, dog 
mange mundbind

• Andre indsamlinger i Ruds 
Vedby, Bjernede, Fjenneslev og 
Vedde/Munke Bjergby
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Beretning 
for DN Sorø 
2020 –
arbejdsgrup
per

Sags- og plangruppen:
• Alstedstien - rundturen, der forsvandt
• Hasselmusen skal beskyttes – Smedevej 54
• Terrænregulering – deponering eller

forbedring af driften
• Kommunens mange lovliggørelser
• Grundvandssænkning – vand i vores åer
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Beretning
for DN 
Sorø 2020 
–
Fremtiden

• DN er i gang med at fastlægge en ny 
strategi, der skal sætte retningen for vores 
arbejde i de kommende år

• Vi skal have flere aktive og flere medlemmer
• DN skal være det første sted, man søger hen, 

hvis man som frivillig vil være med til at gøre 
en forskel for en bedre natur, et rent miljø 
eller for den grønne omstilling


