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Afdelingens fundament er vores arbejdsgrupper, hvor de aktive yder en indsats af såvel 

praktisk som teoretisk art. Begge dele er lige vigtige for at få det hele til at gå op i en højere 

enhed. Bestyrelsen har derfor valgt at lade arbejdsgrupperne tale i denne beretning. 

Vi har ca. 60 aktive medlemmer. I alt har vi ca. 850 medlemmer i Sorøafdelingen 

Afdelingen er også medlem af forskellige netværk, som gennem deres landsdækkende arbejde 

giver inspiration og nytænkning til afdelingen. Disse netværk er ligeledes en del af den 

skriftlige beretning.  

Kommissorium for de enkelte arbejdsgrupper kan ses på vores hjemmeside dn.dk/soroe 

 

Affalds- og genbrugsgruppen 

Gruppen står hvert forår for affaldsugen, hvor der på hverdage i hele ugen i samarbejde med 

skoler og daginstitutioner indsamles affald. Ofte er en repræsentant  fra DN på besøg i 

institutionen og medvirker i indsamlingsfasen. 

I forløbet op til affaldssøndagen og hele ugen igennem 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 2013 samledes ca. 3 tons affald 

Gruppen samarbejder med Sorø Kommunes vej og park om afhentningen af al det indsamlede 

affald på udpegede steder i Kommunen. 

 

Arbejdsgruppen for ansøgning af midler til projekter. 

Gruppen er nystartet og har endnu ikke været i arbejde. 

Gruppen skal støtte og vejlede arbejdsgrupper, der ønsker at søge midler til et projekt i 

gruppen 

 

Kommunikationsgruppen 

Kommunikationsgruppen har haft et travlt år, primært omkring indførelse af et internt 

sagsstyringssystem, som også anvendes til intern kommunikation og afrapportering fra de 

mange arbejdsgrupper. 

Kommunikationsgruppen består af følgende undergrupper: 

Podio-gruppen, som har arbejdet med de interne forretningsgange omkring det nye IT-system 

Nyhedsbrevs-gruppen, som fortsat overvejer om der skal etableres et nyhedsbrev for DN Sorø 

Pressegruppen, som holder kontakt til den lokale presse i forbindelse med diverse 

arrangementer 

Hjemmesidegruppen, som har sørget for at ajourføre DN Sorø hjemmeside 

(http://dn.dk/soroe), og udvikle vores beskrivelser af de lokale fredninger, så vi forhåbentlig 

kan lokke flere ud i vores dejlige natur. 

Informationsgruppen, som håndterer de mange input som DN Sorø modtager fra myndigheder, 

organisationer og enkeltpersoner og sørger for at disse, om nødvendigt, bliver behandlet af 

relevante arbejdsgrupper. 

 

Forum - DN Kommunikationsnetværk 

Kommunikationsgruppen har tilsluttet sig DNs kommunikationsnetværk, og har været aktiv for 

at få dette forum revitaliseret. Der afholdes det første ERFA-møde omkring anvendelsen af IT-

systemet Podio i løbet af efteråret 2013, hvor DN Sorø vil fortælle om, hvordan vi anvender 

systemet til sagsbehandling af afgørelser fra myndighederne, men også til dokumentation og 

synliggørelse af de mange aktiviteter der foregår i arbejdsgrupperne. 

http://dn.dk/soroe


 

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, lokalt agenda 21 udvalg, miljøprisudvalg, 

dommerudvalget til bedømmelse af skolernes projekter og samarbejdsudvalget, hvis formål 

det er at få frivillige foreninger m.m. til at indgå aftaler om projektsamarbejde.  

Gruppen holder et årligt møde med medlemmer af teknik-, miljø- og økonomiudvalget, hvor 

den forsøger at få en aktiv debat med politikerne. 

Arrangementudvalget har afholdt 4 ture for borgere med stor deltagelse. Tidlig forårsskovtur til 

Bromme Plantage ved Sorø d. 17. marts, Fuglenes dag Kongskilde aftentur d. 27. maj, 

Kongsgården og Susåen d.15. juni, samt tur i Verup mose og Naturpark Åmosen d.8. 

september.  

Der  er desuden afholdt 2 aftenuniversitetsmøder Besøg på rensningsanlægget d.29. 

september og Naturpark Åmosen Holbergskolen d.24. oktober.   

Gruppen har desuden den 20. september arrangeret en inspirationstur for medlemmerne til 

Malmø, hvor temaet var LAR (lokal afledning af regnvand). Turen bød på konkrete eksempler 

på elegante og kloge regnvandsløsninger med en fremsynethed man godt kunne ønske sig i 

Sorø Kommune.  

Et andet projekt, som DN deltager i er skolernes innovationskonkurrence og affaldssortering, 

hvor DN sidder i dommerpanelet. 19 skoleklasser har budt ind med forslag, 10 er udvalgt. 

Dommerpanelet sidder 1. – 3. oktober og giver point. D.4. oktober kåres vinderne.  

Dommerpanelet voterede efter besigtigelse og samtaler med alle elevgrupperne og kom frem 

til, at Stenlille skole fik 1. præmien på 10.000 kr. Borgerskolen fik 2. og 3. præmien på 3.000 

og 2.000 kr. Alle de udvalgte forslag var gode. Altan.dk var sponsor på projektet. 

 

Hasselmusgruppen. 

Hasselmusgruppen har sat 65 nye hasselmuskasser op i og ved Horsebøgskoven, så der er 

ialt125 redekasser. Redekasserne blev efterset i september. Der var redemateriale i 15 kasser 

og der blev set 1 hasselmus. Gruppen holder sig derudover orienteret om kommunens 

ansøgning om etablering af hasselmusegnet beplantning på udvalgte lokaliteter. 

 I begyndelsen af oktober blev der konstateret hasselmus i en kasse på Rødengen på sydsiden 

af Horsebøg bæk.  Der er ca. 50 m. fra Horsebøg skov til kassen med hasselmusen. Der er kun 

siv og blandede urter på denne strækning og alligevel har den lille mus fundet vej. Utroligt og 

ikke forventeligt. 

Skovdriften skal jo passes, så der skal tyndes og fældes også i Horsebøg skov. Stiftelsen og 

hasselmusgruppen har forhandlet sig til en løsning, hvor tilholdsstedet for hasselmusen delvist 

bevares, så denne truede art kan leve videre og forhåbentlig sprede sig til andre områder i 

Sorøskovene. 

 

 

Forum - Frivilligcenter i Sorø.  

Der åbnede et Frivilligcenter i Sorø i sommer, hvor DN Sorø har en bestyrelsesplads. 

Frivilligcenteret arbejder med at understøtte de frivillige foreninger der arbejder med sociale 

aktiviteter.  

 

Naturplejegruppen.  

Naturplejegruppen har haft 3 arrangementer. Det første løb af stablen d. 4. juni, hvor 

kommunens største kendte forekomst af den sjældne bregne Rundfinnet Radeløv fik en 

hjælpende hånd. Diget hvorpå bregnen vokser er under kraftig tilgroning og de 7 deltagere fik 

ryddet opvæksten omkring de sjældne bregner. Kommunens anden og meget mindre bestand 

af den samme art bliver plejet af et enkelt medlem af Naturplejegruppen. 

Det andet arrangement foregik den 15. juni, hvor målet var skovengen i Vaseskov, hvor 

Naturplejegruppen på 3. år laver naturpleje ved hjælp af leer og løvriver. 16 deltagere mødte 

op i år, hvilket er rekord. En del af deltagerne kommer udefra DN Sorø's rækker, ligesom 

Værkstedet Åmosen i år bidrog med at trække en del af det slåede hø ud af engen. Engens 

bestand af Tyndakset Gøgeurt er tilsyneladende i fremgang siden plejen startede, mens 

problemarten Ørnebregne i samme periode er blevet trængt tilbage til randområderne. 

Det 3. arrangement foregik d. 22/9, hvor Naturfondens grund på Maglebjerg på kanten af 

Åmosen fik en overhaling. Målet for plejen er her en kraftig bestand af problemarten Alm. 

Snebær ligesom der er lidt opvækst af Rynket Rose. Herforuden slår vi også en del af grunden 

med le, for at fremme den spændende overdrevsflora på stedet. Også her får vi hjælp fra 



Værkstedet Åmosen, der hjælper med fjernelse af Snebær og vedligeholdelse af Sporet på 

kanten af Åmosen.  

 

Bioregistreringsgruppen: 

  

Bioregistreringsgruppen har i år afholdt de traditionelle ture på Fuglenes Dag og De Vilde 

Blomsters Dag. 

På Fuglenes Dag d. 26. maj 2013 mødte i alt 28 deltagere, heraf 2 børn, frem kl. 03:30 for 

enden af Ingemannsvej i Sorø. Vejrudsigten havde ikke lovet for godt vejr, men vejret var fint 

allerede fra begyndelsen, lunt, men overskyet. 

Allerede fra startstedet kunne vi høre nattergalen synge fra Flommen, og vi kunne høre den 

spæde lyd fra en syngende rødstjert inde fra byen. En natugle blandede sig også kort i koret. 

Alt i alt blev det en herlig tur og lige før vi sagde farvel til hinanden, drønede en huldue forbi, 

klaret turens sjældneste fugl, som dog yngler i de hule træer langs Filosofgangen. En 

gransanger blev turens sidste fugl, før de fleste begav sig mod bageren for at forsøde 

morgenen med frisk brød. 

De Vilde Blomsters Dag d. 16/6 var i år henlagt til engen i Grydebjerg Skov, hvor de 15 

deltagere i vekslende bygevej, så på den fine flora, der er under udvikling på engen, efter at 

der for 3 år siden blev opstartet græsning for at undgå tilgroning af engen. 

Et enkelt møde i felten er blevet afholdt, hvor vi på en tur på Kulebjerg overdrev tog hul på 

snakken om, hvordan gruppens registreringer bedst gøres i fremtiden. 

Referater af de offentlige arrangementer i gruppen kan ses på DN Sorøs hjemmeside under 

Lokale Aktiviteter. 

 

Forum - Naturplejenetværket. 

Inspiration, vidensdeling, faglighed og koordinering om emner på tværs af afdelingerne - det 

er hvad netværk handler om og beskæftiger sig med. 

Naturplejenetværket arbejder aktivt for at få plejet mere natur - dels gennem egen pleje, 

vidensdeling om pleje og dels gennem påvirkning af lodsejere og myndighederne. En fast årlig 

begivenhed er naturpleje-netværkstræffet, der  holdes forskellige steder i landet med fokus på 

praktisk naturpleje og tilhørende erfaringsudveksling. I 2013 holdtes træffet på Sydvestfyn og 

2 fra DN-Sorø deltog. 

 

Lelauget 

Lelauget har i år ikke deltaget i aktiviteter pga. stort arbejdspres, men i 2014 vil nye 

aktiviteter komme på banen, hvis det lykkes at få et eller flere projekter i gang, som der er i 

støbeskeen. 

 

Klima- og agendagruppen  

Klima og agendagruppen har planer om en møderække på tre med den klimabetingede 

omstilling, som det overordnede emne. 

Det første møde blev omtalt i forrige beretning. I år holdt DN Sorø offentligt møde den 11. 

marts 2013 i Kultur og Fritidshuset. Det havde overskriften ”lokalt klimatopmøde”. Vi havde 

besøg af Thomas Meinert Larsen, talsperson for landsledelsen i ”Klimabevægelsen” og Sine 

Beuse Fauerby, klimapolitiskmedarbejder i DNs sekretariat. De spottede hver for sig de 

”lavthængende frugter” på klimaområdet, og gav ideer til, hvordan vi i Sorø Kommune kan 

reducere klimabelastningen. Der var god dialog og pænt fremmøde herunder politikere og 

repræsentanter for Sorø Kommune. 

Vi fik præsenteret mange frugter og også nogle, som allerede er i kurven i form af 

klimapolitiske mål og handlingsplaner. En fremtidig opgave vil være at følge, hvorvidt Sorø 

Kommune også forfølger sine egne mål og komme med gode ideer til nye tiltag 

Der var også nye vinkler. Skifergassen, som begge indledere advarede imod at udvinde, da 

den vil bidrage til den globale opvarmning ligesom olie og kul, og spænde ben for udviklingen 

af mere vedvarende energi. Gassen ligger i skiferlagene tre-fire kilometer nede i 

undergrunden, altså under vores grundvandsmagasiner. Der er derfor risiko for at udvinding 

vil forurene vores grundvand. 

En anden vinkel var affaldet. Ikke blot problemet med det henkastede affald, men også 

deponeringen og forbrændingen. Et af svarene er ”vugge til vugge” princippet. Det bygger på 

naturens kredsløb, hvor alle ressourcer bliver genbrugt i nye former. Det kan enten være et 

såkaldt biologisk kredsløb, hvor materialet forgår og bliver til næringsstoffer eller et teknisk 

kredsløb, hvor materialerne bliver adskilt og genbrugt i ny produktion.  

 

Som det tredje møde har vi haft planer om at få Miljøminister Ida Auken til at indlede om 

”grøn omstilling” på et offentligt møde den 25. september. Da vi fik afbud på et ret sent 

tidspunkt valgte vi at aflyse dette arrangement. 



 

Forum - DNs klimanetværk 

Klimagruppens tovholder, Niels Hilker er medlem af klimanetværket og med i en 5 personers 

koordinationsgruppe. Klimanetværket har haft inspirationsmøde 20. og 21. april 2013. Dels 

med rundvisning på Maabjerg Bioenergi i Holstebro, som er et anlæg, der kan bearbejde store 

mængder gylle og affald fra mejerier, der igennem en kompliceret proces bliver omdannet til 

varme, elektricitet og forskellige salgsbare næringsstoffer. 

Dels med møde og rundvisning i Folkecentret for Vedvarende Energi på Thy. Vi fik indblik i 

centrets 7 indsatsområder, vindenergi, biomasse, solenergi, bølgeenergi, arkitektur, transport, 

integreret energiforsyning. Det være sig et konkret bølgeanlæg ved havet, vindmøller på land 

eller bygninger med solceller integreret i vinduerne. 

Koordineringsgruppen har holdt to møder. Dels for at planlægge kommende netværksmøder 

og dels for at udarbejde synspunkter omkring vindmøllers størrelse og placering, samt 

regeringens virkemiddelkatalog/klimaplan om, hvordan landbrug og transport kan reducere 

udledningen af klimagasser. 

 

Ad hoc gruppe Kongskilde marked 2013 

Gruppen har arbejdet med planlægning/tilrettelæggelse/og afvikling af markedsdagene. DN 

boden var velbesøgt og spørgelysten stor.  

Gruppen havde i år som fokus: Arbejdsgrupper, hvilket var illustreret med tekst og billeder på 

opsatte store plancher. Vores aktiviteter var i år skammekassen med for naturen dårlige 

produkter og træopgaven, hvor man skulle gætte træsorterne ud fra meget lidt tekst. Her var 

præmierne til de 3 bedste resultater en fuglekasse  

Vores DN Sorø folder og valgfolder til kommunevalget blev uddelt flittigt 

Det er nu op til bestyrelsen at afgøre om vi deltager i markedet i 2014 ud fra oplysninger om 

forbrugte mandetimer og udgifter. Efter bestyrelsesmødet i oktober nedlægges gruppen og 

vækkes måske til live i 2014 

 

Ad hoc gruppe kommunalvalg 2013 

Gruppen har holdt 2 møder og arbejder med planlægning/tilrettelæggelse/og afvikling af DNs 

vælgermøde den 3. november kl. 15 – 18, hvortil de opstillede partier er inviteret. Gruppen 

har i den forbindelse udarbejdet en pjece med spørgsmål til kandidaterne, som blev uddelt på 

Kongskilde marked og som vil blive uddelt løbende. Gruppen opløses efter kommunalvalget. 

 

Sags- og Plangruppen 

Gruppen, der består af 6 medlemmer, har holdt 11 møder siden årsmødet 2012. 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.  

Gruppen har bl.a. behandlet: 21 sager i forbindelse med lokal og kommuneplaner, herunder 

Sorø kommunes forslag til kommuneplan 2014 – 20, 80 landzonetilladelser, herunder især 

afgørelser omkring solcelleanlæg og anlæg af mindre vandhuller og 46 sager omkring å, sø og 

skovbygge- og beskyttelseslinjer, i alt har gruppen behandlet 235 sager. 

Ved de sager, hvor DN beslutter at give indsigelse/klage nedsætter gruppen et mindre udvalg, 

der formulerer forsalg til skrivelse, som forlægges bestyrelsen til godkendelse før afsendelse. 

Gruppen kan i tvivlstilfælde henvende sig til sekretariatet om hjælp. 

Som eksempel på arbejdet indsætter vi punkter fra indsigelsen og bemærkninger til ”Forslag til 

Sorø Kommuneplan 2013-2024”. Kommuneplanen fandtes kun elektronisk og var temmelig 

uoverskuelig med mange henvisninger, hvilket slører for overblikket over, hvordan den 

samlede kommuneplan vil komme til at se ud, såfremt ændringerne vedtages. 

Hele 5 gange henvises til Masterplanen, som var et varmt emne i 2012, som om det var en 

vedtaget lov. Det blev påpeget i 2012, at den kun var en inspirationskilde til alle. Det har vi 

påpeget stærkt, da vi frygter, at det meget hurtigt glemmes.  

Andre områder, som vi påpegede i svaret var, at det er vigtigt og af afgørende betydning for 

naturen, at der opretholdes en grøn spredningskorridor fra nord til syd og fra øst til vest, hvor 

der i al fremtid ikke sker nogen form for forringelse i naturområderne. DN mener, at de 

naturområder, der er nævnt i DNs rapport fra 2007 ”Fremtidens natur i Sorø Kommune” særlig 

skal beskyttes. 

At Hasselmusen, der er beskyttet af EU's habitatdirektiv får en særlig opmærksomhed mod 

driftsplaner, anlægsarbejder m.v., der kan medføre forstyrrelser, opsplitning, fjernelse eller 

forringelse af leveområder og bestande. På den baggrund finder DN, at kommuneplanen skal 

lægge op til, at Sorø Kommune og DN i fællesskab rejser en fredningssag for Horsebøg skov. 

At Klimakommunen Sorø får en klimatilpasningsplan. Det er vigtigt, at indarbejde 

klimaændringer i kommuneplanlægningen i god tid, inden ændringerne rent faktisk indtræder. 

Det kan dreje sig om byggeri og anlæg, men i særdeleshed også hensynet til naturen. Når 



vandet stiger, viger hverken byen eller naturen. Derfor presses naturen, og det er afgørende, 

at man i planlægningen tager stilling til, hvor naturen kan flytte sig hen og få den nødvendige 

plads. Ellers kan den måske være et supplement eller alternativ til store afværgeanlæg. 

At børn og Natur hører sammen. Børns hverdag er mere end nogensinde kontrolleret, 

overvåget og skemalagt af voksne. Der er mindre fritid og frihed til at udforske og opdage 

verden på egen hånd. Samtidig er børnenes egen tid i meget høj grad optaget af elektroniske 

medier. Det er skidt for både børnene og for naturen. Børn tilbringer i dag mindre tid i naturen 

end deres forældre gjorde og mindre end halvt så meget tid i naturen, som deres 

bedsteforældre gjorde. 

At det indskrives i kommuneplanen, at Sorø Kommune ønsker at udvikle Tystrup-Bavelse 

Naturpark som en formel naturpark i lighed med Naturpark Åmosen. Så der for naturparken 

kommer et kommuneplantillæg, der fastsætter rammerne for naturparken og efterfølgende en 

naturparkplan 

 

Sti- og Bjerggruppen  

Med undergrupper folderkasseansvarlige og tilsyn med spor 

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. 

Sporet i Broby Vesterskov blev brugt i forbindelse med skovens dag d. 11. juni, hvor Thomas 

N fra sekretariatet i samarbejde med DN i Sorø arrangerede en tur med guider. Ca. 70 deltog i 

denne tur, der blev en stor succes i dejligt vejr og med velforberedte guider, der fortalte om 

Skovens drift, stendysser, planter langs ruten og dyr i skoven 

Bjerget har fået ny kontaktmand i Aage V. Jensen Naturfond. DN er sikker på, at vi får en 

givtigt samarbejde med den nye mand  Jacob Palsgaard Andersen. DN har haft besøg af ham 

en gang. Her gennemgik vi området, fik aftaler igennem. Jacob lovede, at han ville følge op på 

tingene efter mødet.  

Bjerget i Lynge Eskilstrup har stadig Charlotte Mouritzens dyr til afgræsning. Det har bevirket, 

at det er gået meget tilbage for bjørneklo i området.  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  

Gruppen har afholdt et par møder i år, været aktive i marken og har gennemgået eventuelle 

nye opgaver. Konkret har vi igen været igennem Tuel å projektet, Møllebækken og et par 

andre vandløb. 

Gruppens arbejde er præget af at vi har nogle entusiastiske medlemmer, der følger med i hvad 

der foregår ved vandløbene i Sorø kommune. 

Der er pt. fastlagt et efterårsmøde med ekskursion, hvor vi ridser fremtidens opgaver op.    

 

Projekt: Samarbejdet mellem Værkstedet Åmosen og DN ”Bjerget” i Åmosen. 

Dette projekt blev op startet i foråret og det har været en meget stor succes. Først og 

fremmest for folkene på Værkstedet Åmosen , men absolut også for naturen og DN Sorø . Der 

bliver virkeligt arbejdet med naturgenopretning både her og i Vaseskoven. Sorø kommune har 

gennem chefer og borgmester rost vores initiativ i høje toner. 

Næste step er et evalueringsmøde mellem gruppen og Værkstedet, hvor vi gennemgår det 

udførte og ser hvad vi skal i fremtiden. 

Sorø Kommune har henvendt sig for eventuelt samarbejde mellem Værkstedet Åmosen , 

Vandløbsgruppen og denne gruppe . Henvendelsen er i første omgang videresendt til 

Værkstedet hvorfra vi venter svar.  

 

Ad hoc gruppen ”Vildtværgere”.  

 Efter godt samarbejde mellem gruppen , Bo Håkansson fra DN og DN Sorøs formand tog vi til 

møde d. 6/6.2013 med 2 embedsmænd i Sorø kommune, hvor vi forelagde vores ide med 

opsætning af ”Vildtværgere” til nedbringelse af påkørsel af hjortevildt samt for at minimere 

trafikskader på Parnasvej .  

Den 14/8 blev der fremsendt et skriftligt forslag til Sorø Kommune om ideen. Vi havde i 

mellemtiden været i kontakt med NST og Gribskov kommune for at låne det nødvendige 

materiale for projektet. Kort fortalt går projektet ud på at gøre bilisterne opmærksom på 

hjortevildt der passere vejene i de perioder hvor sommer/vintertid skifter og i 

brunstperioderne, hvor vildtet veksler meget. Projektet er omkostningsfrit for Sorø Kommune 

idet materialet er lånt og gruppen står for opsætning og flytning af materialet. Vi afventer 

tilbagemelding fra Sorø Kommune. 



 

Fredningsgruppen  

Gruppen har i årets løb været meget aktiv og har lagt meget arbejde omkring de fredede 

områder i Sorø Kommune. Vægten har først og fremmest ligget på de fredede alléer i Sorø. 

Fægangen har været første prioritet, og vi har sammen med Sorø Kommune fået lavet en 

genopretnings- og plejeplan, så det fredede stykke snart kan komme til at leve op til 

fredningsoverenskomsten. Arbejdet er ikke færdigt endnu, men vi er kommet godt på vej. Der 

skulle snart komme en informationstavle op ved Tulipanhaven.  

Vi har også været på ekskursioner til Krebshusalléen, en lidt glemt fredet allé, og vi er ved at 

være klar til at give vores bud på en plejeplan der også.  

Fredningsgruppen har deltaget i besigtigelser sammen med fredningsnævnet omkring 

Fægangen (BMX klubbens anlæg), Maglesø og senest i Store Åmose. Ved besigtigelserne har vi 

taleret, og den benytter vi selvfølgelig efter behov.  

Fredningsgruppen arbejder desuden med at undersøge mulighederne for nye fredningsforslag, 

hvilket kræver en del research og skrivearbejde. En aktiv og hyggelig gruppe. 

 

Formandens opsamling 

Ovenstående skriftlige beretning er baseret på indspil fra tovholderne i de respektive 

arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er fundamentet i DN Sorø. De er vores ansigt ud mod 

borgerne, når de markerer sig i kommunebilledet. Enten med konkrete aktiviteter, 

arrangementer og ture, eller med faglige udspil af høj kvalitet. Uden dem ville Sorøafdelingen 

kun være en administrativ bestyrelse, som man ikke så eller hørte meget til. Hver gruppe 

består af frivillige, der ud fra deres viden og interesse yder en indsats enten manuelt eller 

siddende ved skrivebordet, som er gavnlig for natur og miljø i Kommunen.  

For at få inspiration og meningsudveksling er flere DN afdelinger samlet i et Samråd. Vi er 

medlem af samrådet, der er repræsenteret af det gamle Vestsjællandske amt. Her er en 

fornyelse på vej, som skal vedtages på Repræsentantskabsmødet nemlig at de 3 sjællandske 

samråd skal sammenlægges til et. 

En gang om året mødes repræsentanter fra alle landets afdelinger til et 

Repræsentantskabsmøde for at vedtage fælles beslutninger, vælge medlemmer til 

forretningsudvalget og andre udvalg samt udveksle tanker og idéer. Sorø har 2 

repræsentanter til dette møde 

For at flere aktive i de enkelte afdelinger kan få inspiration og viden, har der de sidste år været 

afholdt Landsdelstræf, hvor det er muligt at flere aktive fra den enkelte afdeling kan deltage. 

Vi har deltaget i Landsdelstræffet for Sjælland. Denne fornyelse gør det muligt, at flere aktive 

kan få større indblik i arbejdet og dermed også inspiration. I 2013 bliver der ikke noget træf, 

da det er nødvendigt at afholde to repræsentantskabsmøder. 

Som anden del af beretningen kommer den mundtlige, der afleveres på årsmødet 1. november 

2013. 

 

bestyrelsen i Sorø 

 

Eva Nielsen 

 

 


