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Referat fra årsmøde 2017 
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Sted:  Hinnerup Bibliotek og Kulturhus  
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 Skovvej 18 

 8382  Hinnerup 
 

Der var 44 tilhører til foredraget 

 

Fredning - er de virkelig nødvendige? - Hvorfor ikke bare frivillige aftaler? 

Leder af DNs fredningsafdeling, Birgitte Bang Ingrisch, fortalte om DNs store arbejde med fred-

ninger på baggrund af Loven om fredninger, der netop har haft 100 års jubilæum. Mange af de 

områder i Danmark, der i dag ligger som meget værdifulde landskaber med rig natur til gælde 

for os alle er fredet på initiativ fra DN – Læs her! 

Gamle fredninger skal gennemgås for at målrette beskyttelsen af naturen og af hensyn til biodi-

versiteten 

 

Efter at have fortalt det mere generelle, var der en kort gennemgang af Lysnet sagen; Ind-

skrænket område. Fredningsnævnet ønsker at frede udsigt, nogle stier og forbindelse til Tuse 

skov. DN ønsker fortsat også at frede overdrevene af hensyn til biodiversiteten. 

Gudenåfredningen er ikke rejst. Her er mulighed for frivillige aftaler, lige som DN har lyttet til 

modstand i lokalområdet.  

 

Aktionsgruppen mod Gudenåfredningen og Gruppe mod fredningen af Lysnet (45 lodsejere) 

deltog i mødet og det prægede debatten. Formand for DN Favrskov rundede af med at sige at 

DN faktisk var i dialog, for at tage mest mulig hensyn til lodsejernes interesse, men nu er det 

fredningsnævnet, der taler i sagen om Lysnet.  

 

Efter en kort kaffepause blev der afholdt årsmøde 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens årsberetning 

3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.  

4. Forslag fra medlemmerne 

5. Eventuelt 

 

Ad. pkt. 1 

Bestyrelsen havde foreslået Claus Poulsen, Ulstrup som blev enstemmigt valgt. 

CP overtog ledelsen af mødet, som blev erklæret lovligt indvarslet. 

Til referent valgtes Anne-Mette Kirkegaard 

 

Ad. pkt. 2 

Formand Alfred Borg gennemgik punkter fra den mere omfattende beretning, der blev uddelt på 

mødet, og som kan læses her!. Bl.a. at det tilrettede fredningsforslag vedr. Lysnet, som DN nu 

har fremsent til Fredningsnævnet er ca. 300 ha. 

 

 

http://www.dn.dk/vi-arbejder-for/fredninger/
http://favrskov.dn.dk/departments-media/19179/beretning-aarsmoede-2017.pdf


- Debat om bl.a. bebyggelse langs Engdalsvej i Søften – som der nu ser ud til, at der ikke 

længere er flertal for.  

Området forventes at beholde tidligere status (beregnet til offentlige formål f.eks. bold-

baner). Der bør arbejdes for at status ændres til natur, så området kan indgå i Det 

Grønne Landkort og blive naturkorridor. 

- Spørgsmål fra medlem af Hjerteforeningen: Samarbejdes der med hjerteforeningen? 

Nævner mulighed for sti i den lille skov ved Fuglebakken for ældresagen m.fl. 

TF foreslår et fælles arrangementer. 

- Kommuneplanen vedtages på det sidste møde med det gamle byråd. Enhedslisten  

mener, at der bør laves en langsigtet løsning og at DN Favrskov bør følge op. 

- Favrskov ruten – budget til ajourføring ude i naturen og på nettet. DN har stadig en rolle 

ifm Favrskov Ruten, lige som DN vil gerne samarbejde med Hjerteforeningen om hjerte-

sti f.eks. på Lysnet og ved Kollerup. 

 

Ad. pkt. 3 

På det seneste bestyrelsesmøde i DN favrskov blev det besluttet, at indskrænke bestyrelsen  

til 6 personer.  

 

Da Jørn B. Sørensen er alvorlig syg, trækker han sig fra bestyrelsen.  Valgt til 2019 

Torkil Forman har valgt at trække sig fra bestyrelsen af personlig årsager – Valgt til 2018 

Otto Hansen, som var på valg i år 2017 har valgt ikke at genopstille. 

 

Som følge heraf består DN Favrskovs bestyrelse af:  

- Carl Erik Andersen og Poul Harkjær som begge er på valg i 2019 

- Alfred Borg og Finn Andersen, som begge er på valg i 2018 

- Anne-Mette Kirkegaard Poulsen og Søren Westermann blev genvalgt frem til 2020 

 

Suppleanter 

1. Signe Henriksen 

2. Anne Neergard 

3. Niels Jørgen Sørensen 

 

Ad. pkt. 4 

Udgik, da der ikke var indkommet forslag. 

 

Ad. pkt. 5 

Mange lodsejere bekæmper ikke bjørneklo og de bliver kontaktet af kommunen, der nu kan 

foranstalte bekæmpelse for lodsejers regning, men lodsejerne forstår ikke opgaven, de hakker 

blot planten om, sprøjter måske, men fjerner ikke skærmene. Dvs. spredningen fortsætter. DN 

har kontaktet lodsejere direkte for at instruere i bekæmpelsen, hvor det havde indflydelse på de 

områder, som DN står for eller ligefrem overtage bekæmpelsen, f.eks. Norring Møllebæk. 

 

Peder opfordrer til at DN søger foretræde for TMU ved sager hvor vi ønsker ændringer i måden 

kommunen agerer på. Evt ved mail til hele udvalget. 

 

Adgangsvej – der er ikke behov for regulering af adgangsveje fra regerings side, da de er 

kommunen der er myndighed. 

 

Sagerne om spærring af trækstien og den manglende beplantning ved erhvervsområde i Had-

sten har ikke været på TMU – kommer op næste TMU møde. 

 

18 personer deltog i selve årsmødet.  
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