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Afdelingsbestyrelsens arsberetning ved arsmedet 16. november 2009 

I 2009 har vasret et arbejdsar med mange facetter. Mange af opgaverne har vasret store, men vi 
mener selv, at vi har lost dem. 

Forslag ti l den kommende kommuneplan har vi brugt en del tid pa. En arbejdsgruppe har skrevet 
forslag ti l svar til kommunen. Efter godkendelse blev det afsendt i august. 

Soro Kommune har udarbejdet forslag t i l stiplan for kommunen. Her har en gruppe ligeledes 
indgivet horingssvar. Plane er vedtaget og et en del af Kommuneplanen. 
Ligeledes har kommenen udarbejdet forslag t i l Bekaempelse af Bjorneklo. Den er nu ogsa en del af 
kommuneplanen. 

I ar har vi abnet to nye spor. De tre spor, som vi abnede i 2007 dannede udgangs for de nye spor. 
Sporet der binder 4 spor sammen i Soro Syd er pa 20. km. Det forbinder Alsted, Broby Vester og 
Sonderskoven. Sporet er bade til gang og cykel. Borge Mortensen, Henning Hansen og 1 lenning 
Bussenius- Larsen har vasret ankermaend i dette projekt. Bente Nielsen og Jorgen Lovgret har lavet 
illustrationerne. Sporet er etableret i samarbejde med Soro Kommune, Stiftelsen Soro Akademi og 
involverede lodsejere. 
Sporet pa Kanten af Amosen blev udbygget med et 7,1km. langt spor ud i Amosen. Det gar bl. a. et 
stykke langs Amose A. Her opleves den vidtstrakte natur, stilheden, plante og dyrelivet. Sporet er 
etableret i samarbejde med Amoseudvalget, Soro Kommune og lokale lodsejere. DN's 
Amose/Maglebjerggruppe har her vasret ankermaend for arbejdet. Bente Nielsen og Jorgen Lovgret 
har staet for tegninger ti l folder og opslagstavle ved Parkeringspladsen. Andre har staet for tekst 
m.v. 
Begge spor er besog vasrd. 
Kommende spor i Soro Nord er i stobeskeen. 
I begyndelsen af juni arrangerede DN Soro for 4. gang aftenture i det vestsjaellandske landskab med 
Jorgen Birkedal som guide. Begge ture havde ca. 50 deltagere, og der var eftersporgsel efter en 
tredje tur. Arrangementet gentages sikkert i 2010. 
I juni deltog vi i samarbejde med Soro Kommune i Vandrefestival 2009.1 alt 7 ture stod vi for. 
Ordet Vandrefestival har i nogle personers orer signalet om at skulle vandre. Sa der opstod lidt 
forvirring ved et par f turene. Vores erfaring er, at vi ikke skal have sa mange arrangementer pa en 
uge, men sprede dem over lamgere t i l , at vi skal gore opmaerksom pa, at DN-turene er ogsa 
oplysnings- og oplevelses-ture. 
Ud over disse ture har vi afholdt fugletur, blomstertur, svampetur, besog i Videncenteret, 3 
klimamoder og et Politisk Paneldebatmode om Kommuneplanforslaget med vasgt pa Natur og 
Miljo. 

Retableringen af Depotet pa Longvej 14 i samarbejde med Thomas Juul Olsen lober planmaessigt. 
Der er hoidt Here moder, bl.a. med skydebanen og politsagkyndig om sikkerheden ved at faerdes i 
omradet, Retableringsplan for omradet er udarbejdet. Her har vi yderligere faet samarbejde med 
Stiftelsen og et naboomrade. Arne Helweg er ankermand her. 

Maglebjerg er blevet ryddf for mange buske og tracer. Der er opsat bord og bamke. Gruppen 
omkring Maglebjerg overvejer at sastte flere basnke op. Ligeledes er der indhentet tilbud pa slaning 
af grunden en eller to gange om aret. Fonden mener tilbuddet er for dyrt, sa en anden losning skal 
findes. Pia Bengtsson er nu tovholder for Maglebjerg/Amosegruppen. 

Bjerget ved Lynge Eskilstrup har faet en udsigtsbaenk, to nye stenter. Charlotte Mouritzen har staet 
for afgrassningen i 2009. Dyrehuset er blevet udvidet t i l godt det dobbelte. Borge Mortensen, Oie 
Geleff og Kurt Munkholm har slaet bjorneklo, sa omradet fremstar nu meget pasnere en sidste ar, 
men der er langt igen. 



registrere. Der kan i 2010 blive tale om hoslet i samarbejde med Kodriverne pa et par af engene. 
Engene under Stiftelsen skal vi samarbejde om. Her er kontakten Jens Kristian Poulsen. 

I foraret holdt vi mode med Bo Hakansson om nye store markasser i et par af skovene. Kurt og 
Borge har sat dem op, registret placeringen. De afventer ny yderligere informationer fra DN 

Hasselmusprojektet er stadig i gang. Der var igen hasselmus i de nye kasser, som Stig har lavet. 
Forsoget 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. 

Vi har en del arbejdsgrupper, som alle, der har interesse for specielle omrader kan deltage i 
Grupperne kan ses pa DN.dk/soroe. A f nyetablerede grupper kan naevnes Fredningsgruppen med 
Ella som kontaktperson og vandlobsgruppen, der er i stobeskeen med Finn Kopp og Soren Krag 
som initiativtagere. 

Natura 2000 og vandrammeplanerne er ikke kommet i gang endnu. Miljocentrene er ikke faerdige, 
sa vi ma afvente deres udspil. 

Trods positive tilkendegivelser ved panelmodet om Klimakommune, er Soro endnu ikke blevet det. 
Kommunen har faet udarbejdet et gront regnskab, men vi Arbejder stadig pa at fa en aftale om en 
rigtig klimakommune. Modet 28. oktober med Fru Gron var et nyt forsog i den retning. 

Gront Forum Miljopris, der blev uddelt for forste gang i ar 25. September, gik ti l Fru Gron. Hun gav 
sin pris pa 5.000 kr. videre ti l kob af aeble- og blomme traeer i bornehaver. Et godt initiativ, som vi 
kan habe, at kommende miljoprisvindere vil folge op pa. 

Affaldsindsamlingen var igen i ar en succes. V i samlede ca. 4 tons affald. Flere institutioner end 
sidst ar var med, hvilket er dejligt. DK-Altan deltog med 40 mand og sponsorerede vand ti l alle. 
Kavo og Gefion var ogsa inde i bileddet med sponsorater. Flere politikere, mange borgerforeninger 
og private var med pa dagen og ugen efter. Soro Kommune bidrog ligesom sidste ar med 
indsamlingen fra de depoter, som vi havde lagt. XL-byg har lovet t i l naeste ar, at sposorere en klasse 
med 2.000 kr. t i l hjaelp ti l en klassetur eller lejrskole, hvis de samler i omradet ved XL-byg pa 
Veddebanen. Kurt Munkholm var igen i ar vores ankermand. 
V i har en forsogsaftale med Stiftelsen om, at Kurt kan afhente smidt affald i skovene. Han har en 
koretilladelse pa et ar. Bare der ikke bliver sa meget brug for Kurt t i l det arbejde. 

Kongskilde Friluftsgard har mulighed for at etablere sig pa Frederikskilde. I den forbindelse er DN 
inde i forhandlinger om en partnerskabsaftale, hvor vi kan bidrage bl.a. med et afmaerket stiforlob. 
Det lyder spaendende med udstillingslokaler, forsogsomrader og opvarmning med vedvarende 
energi. Ideerne er mange. Kongskilde Friluftsgard har 9. november faet tilsagn fra SNS om stotte til 
projektet pa 734.000 kr., sa nu er projektet en realitel. 

Gront Forum har igen i ar uddelt penge til energirigtige forsog pa skoler og institutioner. 
Betingelserne for at modtage penge er, at man efter faerdigt projekt melder tilbage om resultaterne. 
En gruppe under Gront Forum arbejder med en partnerskabsaftale om retablering af stien om Tuel 
So, em anden om energirigtige forretninger. Pa Gront Forum naeste mode i slutningen af november 
horer vi , hvordan det er gaet. Desvaerre er det ikke lykkedes for Gront Forum at fa Kommunen med 
pa at oprette en naturvejlederstilling endnu, men vi bliver ved. 

Bestyrelsen konstituerede sig igen i med 1 formand og 2 naestformaend. Den nye arbejdsform, hvor 
formandsgruppen holder et mariedligt mode, hvor det kommende bestyrelsesmode tilrettelaegges og 
andre sager tages op ti l vurdering, fungerer godt. Efter nytar holder vi et mode med alle aktive, om 
foreningens arbejde i 2010. 



V i er meget glade for den interesse, der har vaeret i 2009 for at blive aktiv i DN, og vi vil opfordre 
t i l , at mange flere melder sig som aktive ad hoc-medlemmer. 
DN afholder lobende kurser, som alle aktive medlemmer kan deltage i . Hvis du vil vide mere, sa 
kontakt os endelig. 
Vi har holdt 11. bestyrelsesmoder og adskillige sti- og andre gruppemoder, hvor mange 
beslutninger traeffes og nye ideer opstar. 

Der har igen i ar vaeret mange sager, tilladelser t i l soer, lokalplaner bygning af garager osv. Soro 
Kommune sender heldigvis alle sager direkte t i l os, sa vores sagsbehandlere far sagerne hurtigt. De 
store miljo- og dyreholdssager har vi heldigvis et kyndigt medlem til at se pa. Derved undgar vi, at 
skulle over Kobenhavn hver gang. Vores sagsbehandling haber vi fortsaetter som i 2009. 
Ud over disse sager, far vi lobende indkaldelse af Fredningsnasvnet ti l besigtigelse i forbindelse 
med bygning ved kirker, opforelse af hus pa specielt sted osv. Vi deltager gerne i disse moder. 
Desvaerre kommer der stadig en del sager om lovliggorelse af allerede etablerede bygninger eller 
andet. Det bor ikke finde sted, men hvordan undgar vi det? 

Samarbejdet med embedsmasndene i Plan og Miljo gar godt. V i regner med, at vi kan arbejde videre 
i det spor. -

7. november dode direktor for Stiftelsen Soro Akaderfii, Jens Thomsen efter lang tids sygdom. Jens 
har i mange ar vaeret en af vores gode samarbejdspartnere. Jens er pr. 1. november blevet atlost i 
stillingen af Jens •Kristian Poulsen, som vi allerede har et godt samarbejde med. 

Jorgen Birkedal er stadig formand for samradet i "Vestsjaelland". De enkelte afdelingsbestyrelser 
skiftes ti l at vaere vaerter. Hvis tiden tillader det, arrangeres i forbindelse med et mode, en udflugt til 
et sted i omradet. En gang om aret holdes et faelles samradsmode for hele regionen. 
Der har vaeret et repraesentantskabsmode i foraret, hvor Eva og Rene deltog. I december afholdes 
naeste reprassentantskabsmode i Kobenhavn omkring emnet Klima, hvor Pia og Rene deltager. 
Desuden vil Jorgen B. som Samradsformand deltage. 
Jorgen B. er af Sekretariatet udpeget ti l DN's repraesentant i bestyrelsen for "Fonden Naturpark 
Amosen". Det er uafklaret, om fonden etableres. Det afhaenger af kommunernes vilje t i l at deltage 
okonomisk. 

Eva er blevet valgt til organisationsudvalget, der er et radgivende organ for Fo rreln i ngsud v a I get. 

Igen i ar deltog vi i Kongskilde Marked. DN's naturambulance var med sammen med en 
medarbejder fra DN. Dyrene blev flittigt klappet, og born og voksne loste opgaver. V i vil betegne 
vores deltagelse i markedet som en succes. Godt 10.000 personer gaestede markedet. Vi kunne, hvis 
vi havde haft en baerbar computer, have vist Fremtidens Natur i Soro, 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. Deri mod har vi fact tildelt en projekter. som vi har med i aften. 
24. oktober deltog vi i foreningernes dag i Kulturhuset. Der kom en der besogende, men mange af 
dem, var fra de andre "boder. 

Til sidst vil jeg takke alle turledere, samarbejdspartnere, frivillige hjaelpere, 
afdelingsbestyrelsesmedlcmmer. suppleanter og alle ad hoc-medlemmer for deres arbejdsindsats i 
2009. 
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