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Beretning 2020 

Årets gode oplevelse 
var, at det årlige samrådstræf for Region Sjælland i år blev afholdt i Bøtøskoven den 5.9.2020. 

Der havde været ønsker fra flere DN-afdelinger på Sjælland om at arrangere samrådstræffet nær 

Bøtøskoven, så den obligatoriske tur til en særlig seværdighed netop kunne blive naturgenopret-

ningsprojektet Bøtøskoven. 
 

DN Guldborgsund påtog sig opgaven med at planlægge de ydre rammer for samrådstræffet. Den 

næsten to timer lange tur i Bøtøskoven blev ledet meget kompetent af Frederik Cordes fra Guld-

borgsund Kommune, der i detaljer fortalte og viste farverige plancher om, hvordan et sådant natur-

genopretningsprojekt kan og skal gennemføres. Stor tak til kommunen (Frederik) for at bruge nogle 

timer sammen med DN denne lørdag, og stor tak til vejrguderne, der havde sørget for et fantastisk 

flot vejr. 

  

Anden del af træffet blev afholdt på Højskolen Marielyst, der havde de helt rigtige rammer for be-

spisning og afholdelse af samrådsmødet - fine mødelokaler og masser af plads til at holde behørig 

afstand i disse corona-tider. 

  

Så denne lørdag fra kl. 9.30 til 16.30 havde alle 48 deltagere - inklusiv DN ledelsen fra Masnedøga-

de i København - en god og lærerig dag, og mange var decideret positivt overraskede over, hvad 

kommunen kan præstere i Bøtøskoven, og hvad Sydfalster kan byde på af naturoplevelser. 

 

Hvor får vi vores sager fra 

Når man ser på de sager, vi har arbejdet med i årets løb, kan man konstatere, at de er meget forskel-

lige, både i omfang og i varighed. Den ældste sag, vi har på listen nu, er fra 2009. 

 

De fleste sager får vi på Podio - vores sagssystem, hvor alle myndighedsafgørelser ligger. I perio-

den 15.8.2019 til 15.8.2020 fik vi 332 sager. 

 

Selv om det kun er meget få, vi gør noget ved, er det forbundet med tid og arbejde at gennemse sa-

gerne. 

 

Sager kommer også til os i form af henvendelser fra kommunen eller fra borgere.  

 

Indimellem tager vi sager op, som vi bliver opmærksomme på gennem pressen. 

 

Vi har en arbejdsgang i bestyrelsen, hvorefter det er de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der selv går 

ind og henter de sager, de vil beskæftige sig med, og ofte behandles en sag af en lille gruppe. 

Det medfører, at de sager, der bliver taget op til behandling, er de sager, som et eller flere bestyrel-

sesmedlemmer finder væsentlige. Det betyder, at der også er sager, som ikke bliver taget op, selv 

om nogle måske ville synes, de fortjente det. 

Vores arbejdsgang indebærer endvidere, at vi på bestyrelsesmøderne mest diskuterer de mest prin-

cipielle ting og større og vigtige sager.  
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Klagesager: 
Ud af de 332 myndighedsafgørelser har DN Guldborgsund påklaget én sag. Men der ligger sager fra 

foregående år, som endnu ikke er afsluttede. 

 

Nye klager:  
Hejrede sø 
Er en lang og trist sag, hvor regulativet ikke har været overholdt i årevis, og det har ikke været mu-

ligt at få nogen myndigheder til at gøre noget ved det. 

Men seneste skridt i sagen er følgende: 

Den 3.3.2020 klagede vi over VVM-screeningen og indsendte samtidig et høringssvar. Høringssva-
ret er et fælles høringssvar underskrevet af Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks 

Sportsfiskerforbund og DN Guldborgsund.  

9.6.2020 meddelte Miljø- og Fødevareklagenævnet, at sagen kan forventes afgjort indenfor 20 må-

neder. 

 
Grønsund Havbrug, Sortsø 

Sagen er startet med en henvendelse fra borgere i Sortsø, der er utilfredse med havbrugets 

betydelige overtrædelse af strandbeskyttelseslinjen: fodersiloer, kontorpavillon, campingvogn, 

containere med gift, containere med døde fisk og vinteropbevaring af havbrugsringe. 

Sagen blev anmeldt overfor Kystdirektoratet i september 2017.  
Anmeldelsen var ledsaget af fotos fra stedet og droneoptagelse af vinteropbevaringen. 

I maj 2018 blev sagsbehandlingen stoppet, idet kommunen som led i den generelle sag om ophæ-

velse af strandbeskyttelse mellem havne og byer havde indsendt forslag om, at strandbeskyttelses-

linjen i Sortsø skulle ophæves. 

DN har den 19.7.2018 indsendt indsigelse imod, at strandbeskyttelsen ophæves. 

KDI meddeler den 11.12.2019 (generel sag om strandbeskyttelse mellem havne og byer) afslag på 

ophævelse af strandbeskyttelsen ved Sortsø havn.  

 

Så bliver sagen genoptaget og behandlet, hvorefter Kystdirektoratet den 20.2.2020 meddeler       

dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. DN påklager dispensationen, hvorefter Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet den 3.8.2020 afgør følgende: 

- stadfæster afgørelse vedr. to fodersiloer og kontorpavillon 

- ophæver afgørelse for tredje fodersilo og oplag m.v. og hjemviser til fornyet behandling 

- ændrer til afslag vedr. vinteropbevaring af havbrugsringe indenfor strandbeskyttelseslinjen 

Den 18.9.2020 er der kommet afgørelse på det punkt, der blev hjemvist. Man har givet dispensation 

til alt det opstillede. 

Det er nu under overvejelse, om dispensationen skal påklages. 

 

Sager fra tidligere år: 
4.8.2017 Store Sø-løbet - klage over VVM-vurdering. 

 

3.11.2017 Klage over § 3-dispensationerne til sommergrødeskæring i otte vandløb 
 

8.3.2019 Badeanstalt ved Nysted 

Klage over dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der er tale om en helt ny lovændring, hvoref-

ter der kan tillades placering af ”mindre faciliteter langs stranden for klubber, foreninger og institu-

tioner som omklædningsfaciliteter, skure til opbevaring af udstyr, bålhytter, sheltere o.lign.” Da 

loven var ny, og der ikke har været klagesager, havde vi intet bud på, hvordan lovens undtagelse 

ville blive fortolket. Vi synes stadig, at et hus på 80 m2 og 4,1 m højt ligger meget langt fra lovens 

beskrivelse af undtagelserne, og fandt derfor, at det var rimeligt, at sagen blev prøvet af ankeinstan-

sen.  

Men den 25.3.2020 stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet dispensationen til opførelse af sau-

nahus m.v. indenfor strandbeskyttelseslinjen. 
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Henvendelser til myndigheder, uden at der er tale om en klage over en afgørelse: 
Ophævelse af strandbeskyttelseslinje mellem havn og by 

I juni 2017 kom der en lov, hvorefter kommunerne inden 1.6.2018 kunne indsende ansøgning om 

ophævelse af strandbeskyttelsen mellem havne og byer. Det var en særpræget form for lovgivning: 

Ingen skulle høres, ingen havde indsigelsesret, og når Kystdirektoratet havde truffet afgørelse, var 

der ingen ankeadgang. Men selv om man ikke bliver hørt, og selv om ikke har ret til indsigelse, kan 

man godt skrive til Kystdirektoratet. 

DN gennemgik alle de steder, hvor kommunen havde søgt ophævelse og indsendte vores bemærk-

ninger til ansøgningerne. 

Den 11.12.2019 kom afgørelserne fra Kystdirektoratet 

Hesnæs. Indsigelse fra DN Standbeskyt. ophævet 

Lergraven. Ingen bem.  Strandbeskyt. ophævet 

Gedser lystbåd. Ingen bem. Delvis ophævet 

Guldborg. Ingen bem. Ophævet 

Toreby. Indsigelse delområde 2 Afslag delområde 2 

Sakskøbing. Indsigelse fra DN Afslag på ophævelse 

Maltrup. Ingen bem. Afslag på ophævelse. 

Sortsø havn. Indsigelse fra DN Afslag på ophævelse 

 
Fældning af fredede træer og opførelse af mur i strid med fredning 
DN fik den 26.11.2018 borgerhenvendelse om, at nogle fredede træer var fældet, og at der i strid 

med en fredning var ved at blive opført en mur.  

Vi anmeldte sagen, og den 14.6.2019 kommer der en afgørelse fra Kystdirektoratet: afslag på an-

søgning om etablering af stengærde. 

Ejer har derefter rejst sag om kystbeskyttelse overfor kommunen.  

 

Men hvem skal behandle sagen om de ulovligt fældet fredede træer? 
Efter nogen uklarhed fandt vi frem til, at den sag behandles af Kystdirektoratet.  

Vi har senest bedt om aktindsigt ved Kystdirektoratet den 8.9.2020, og der var intet sket i sagen. 

 

Solceller 

Guldborgsund Kommune har den 15.8.2019 vedtaget nogle generelle principper for opstilling af 

solceller. DN har den 27.10.2019 skrevet til kommunen og foreslået, at man supplerede sine prin-

cipper med følgende: 

Først og fremmest er DN af den opfattelse, at kommunen bør udpege de områder, hvor der kan op-

stilles solceller, fx efter en proces som den, der forløb, inden man udpegede de områder, hvor der 

kunne opstilles vindmøller. Udpegningen af solcelleområder vil give baggrund for at sikre, at områ-

derne er nogenlunde sammenhængende og placeret på de mest hensigtsmæssige områder, fx langs 

motorveje, ved erhvervsarealer, omkring opstillede vindmøller osv. I udpegningsprocessen kunne 

man have særligt fokus på, at solceller blev placeret over boringsnære beskyttelsesområder i forhold 

til grundvandet. I en sådan udpegningsproces burde endvidere indgå overvejelser om, hvor stor en 

solcellekapacitet der skal opstilles her i kommunen. Ved vurdering af denne kapacitet bør indgå en 

afbalancering i forhold til åbenbare ulemper for befolkningen på stederne. 

Vi synes, det er uheldigt, at kommunen er helt passiv og blot vil forholde sig fra ansøgning til an-

søgning. 

Dernæst foreslog DN, at kommunen enten revurderer principperne eller lader følgende komme til at 

fremgå af kommende plangrundlag: 

- at solceller er udelukket i § 3-områder, indenfor strandbeskyttelseslinjer og i kystnærhedszonen 

- at solceller ikke kan etableres i Natura 2000-områder 

- at solceller ikke kan etableres i smukke landskaber  

- at det er et vilkår, at der ikke må sprøjtes i området 

- at ejer af jord og solcelleanlæg skal stille garanti for udgifter ved fjernelse af anlæg, når det ikke 

skal anvendes mere 
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Kongsnæs Havbrug 

DN anmelder den 16.4.2020 overfor Kystdirektoratet, at havbruget slæber burringe ind over 

stranden og vinteropbevarer dem indenfor strandbeskyttelseslinjen. 

 

Plastikforurening og skovrejsning ved Sortsø  

DN får den 27.4.2020 henvendelse fra en borger om plastikforurening ved Sortsø. Henvendelsen er 

videresendt til kommunen. 

Den 18.7.2020 modtager DN flere borgerhenvendelser, da lodsejer nu vil rejse skov på det 

plastikforurenede område, der endvidere er bevaringsværdigt landskab. 
Den 31.8.2020 skriver DN til kommunen og til Landbrugsstyrelsen. Vi beder kommunen om at fast-

lægge nogle klare og målbare vilkår for, hvordan og hvornår lodsejeren skal indsamle plastik samt 

indberette til kommunen, og at kommunen sammen med virksomheden får udarbejdet en fast hand-

lingsplan for den fremadrettede oprydning. 

DN anmoder endvidere kommunen om at tage stilling til, hvilken betydning plastforureningen har 

på skovrejsningen på samme areal. 

Opsætning af hegn indenfor strandbeskyttelseslinjen 
29.6.2020 fik DN henvendelse fra borger om, at der var om opsat et hegn indenfor 

strandbeskyttelseslinjen. Hegnet består af store, nedrammede pæle. Hegnet er tætmasket og med 

alu-reflektorer. 

DN har anmeldt sagen overfor Kystdirektoratet. 

Aktindsigt viser, at der den 23.3.2020 er givet dispensation til at plante vin. Men afgørelsen rummer 

intet om trådhegn og pæle. 

Den 31.8.2020 meddelte Kystdirektoratet afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til 

opsætning af hegn samt påbud om fjernelse inden 1.11.2020 

 

 

Høringer: 
Ofte kommer sager fra myndighederne i høring, forinden der træffes en afgørelse. Vi har i årets løb 

givet myndighederne vores faglige input til flere sager i form af høringssvar: 

 

Flodemål Hejrede sø 

DN indsender den 3.3.2020 høringssvar. Det er et fælles høringssvar underskrevet af Friluftsrådet, 

Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund og DN Guldborgsund. 

 

Hesnæs Bæk 

Den 12.3.2020 har DN indsendt høringssvar vedr. regulering af udløbsbygværk ved Hesnæs Bæk. 

 

Vennerslund. 

DN har den 25.8.2020 indsendt høringssvar vedrørende lokalplan 197 – Vennerslund Energipark. 

 

 

 

 

Ture og arrangementer: 
Oversigten over ture og arrangementer er i år beskeden. Alt, hvad der var planlagt i forår og som-

mer, blev aflyst på grund af Covid 19. 
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Årsmøde onsdag den 9. oktober kl. 19. 
Årsmøde blev afholdt sammen med DN Lolland i Sakskøbinghallen. 

Therese Nissen fra Danmarks Naturfredningsforening holdt oplæg om vilde og tamme bier, 

herunder om  

-biernes vigtighed 
-hvorfor er bestanden af vilde bier gået tilbage 

-fortrænger de tamme bier de vilde 

-konkurrerer de vilde bier og honningbierne om den samme føde 

-hvordan kan de vilde bier hjælpes 

 

Efter oplægget holdt afdelingerne årsmøde. 

 
 

 

Samrådstræf for Region Sjælland lørdag den 5.9.2020 

 

Naturens Dag søndag den 13.9.2020 Ovstrup Spejdercenter ved Eskilstrup 

Arrangementet blev afholdt fra kl. 10 til kl. 14 i samarbejde med Ovstrup Spejdercenter, som har 

været den udfarende kraft. Spejdercentret brugte Naturens Dag som en perfekt anledning til at ind-

vie deres ”dannelsesprojekt” ”Natursti” med bl.a. tale fra et byrådsmedlem. Selve den 1 km lange 

natursti med oplysningsskilte, to store gravede søer og den kommende udplantning af 1200 træer er 

blevet muliggjort med hjælp fra Danmarks Naturfredningsforening, som har givet 70.000 kr. i støtte 

til naturstiprojektet. 

 

DN Guldborgsund deltog med to morgenfriske bestyrelsesmedlemmer, og vi mødte op med vores 

”berømte” pavillon i grøn - hvid farve og fire udstoppede dyr samt masser af materiale til voksne og 

børn. 

  

Den lokale skovbørnehave og Friluftsrådet deltog også med aktiviteter, og spejdercentret havde 

arrangeret bål, svævebane og udendørskøkken - så alt i alt en fin dag, hvor vejret i den grad var med 

os - kun lettere blæsevejr og solskin mellem skyerne. Der mødte ca. 60 besøgende fra lokalområdet 

op til arrangementet. 

  

 

Andre emner: 
Lokalgrupper  

Forrige år havde Nysted lokalgruppe eksisteret og arbejdet i ti år. Gruppen blev oprettet i tilknyt-

ning til kommunalreformen, hvor DN også blev reorganiseret, så vi matchede den nye kommune, 

dvs. at seks lokalkomitéer blev nedlagt, og én afdeling blev oprettet. Lokalkomitéen i Nysted lavede 

da en lokalgruppe, der kunne tage sig af lokale ting. 

En af vores bekymringer ved kommunalreformen var, hvordan dog én bestyrelse skulle klare alt det 

arbejde, der hidtil havde været varetaget af seks lokalkomitéer. Der var dengang lagt op til, at man 

kunne lave lokalgrupper, der dækkede et geografisk område, og man kunne lave emnegrupper, der 

dækkede et bestemt emne i hele kommunen. 

Lokalgruppen har i de ti år lavet et stort og fortjenstfuldt arbejde. Gruppens arbejde har været en 

stor hjælp for bestyrelsen og til megen gavn i afdelingens arbejde. 

Vi arbejder i bestyrelsen på at få dannet flere lokalgrupper eller emnegrupper. Lokalgrupper kan 

være vores øjne og ører, hvilket betyder, at vi vil kunne opdage problemstillinger, vi ellers ikke 

havde set, og at vi vil kunne tage fat i flere sager, end vi magter i dag. 
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Grundvandsrådet    

DN Guldborgsund er stadig medlem af Kommunens Grundvandsråd – men der har ikke været 

afholdt møder i løbet af 2019 eller 2020. 

Ved kontakt med kommunen har vi fået oplyst, at man her i 2020 har fået Rambøll til at udarbejde 

forslag til en handlingsplan for kommunens grundvandsaktiviteter. 

Vi har fået løfte om et møde og en opdatering i efteråret 2020. 

 

DN mener naturligvis stadig, at vi må gøre noget mere effektivt for at beskytte grundvandet nu og 

fremover. Der bør inddrages andre løsninger end lukning af boringer, som erstattes af nye boringer 

- såsom at 

 

 

 undgå sprøjtegifte, hvor drikkevandet dannes og indvindes (BNBO), bl.a. ved udpegning af 
solcelle- og skovrejsningsområder 

 rense de forurenede grunde op, som kan forurene grundvandet 

 lave nye anlæg og udvikle byerne med respekt for grundvandet 

 indvinde bæredygtigt for at sikre kvaliteten af vandet og skåne naturen 

 sikre indsats mod alle kilder til forurening i en samlet plan 
 

 

En ny rundringning, som DN har foretaget, viser, at 60 kommuner stadig bruger sprøjtegift på de 

kommunale arealer. Og det på trods af, at giftrester i grundvandet er et stadigt voksende problem. 

I DN har vi derfor hurtigt stablet en kampagne på benene. ‘Giftfrit Danmark’ hedder den, og den 

har til formål at få kommunerne til at droppe al brug af sprøjtegift på de kommunale arealer. 

Guldborgsund Kommune er en af de 38 kommuner, hvor der anvendes meget sprøjtegift, og hvor 

der findes rester af sprøjtegift i 30-40 % af boringerne. 

Det vil vi naturligvis også arbejde for at få ændret. 

 

Grønt Råd   

Guldborgsund kommunalbestyrelse har nedsat et Grønt Råd, som DN Guldborgsund er repræsente-

ret i. De øvrige medlemmer i rådet kommer fra andre grønne organisationer og erhverv. Grønt Råd 

rådgiver kommunalbestyrelsen, mundtligt og i form af forslag og udtalelser. 

 

Rådet følger arbejdet med projekter som Naturlandet, Bøtøområdet, Horreby Lyng osv. 

Grønt Råd har selvsagt været hæmmet af covid19, men fik dog diskuteret emner som udpegninger-

ne til Grønt Danmarkskort, borgerinddragelse, solcelleparker, klimatilpasningsplan o.l. 

 

Grønt Råd har nu årligt et par møder med Teknik- og Miljøudvalget. Rådet har presset på for at få 

afsat flere økonomiske midler til naturen, til projekter og undersøgelser. Det lykkedes ikke vedrø-

rende budget 2020, men måske for 2021.  

 

 
Følgegruppen for Projekt Bøtøskoven  
Der afholdes et følgegruppemøde om året, dog afholder styregruppen (Den Danske Naturfond, kon-

sulenterne og Guldborgsund Kommune) møder efter behov angående økonomi, praktisk arbejde og 

myndighedsanliggender. 
  

Projektet kører på skinner, og det er stadigvæk en meget stor publikumssucces med f. eks. 2500 

besøgende i april måned og op til næsten 10000 besøgende i juli måned (målt via de elektroniske 

tælleapparater). 
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I forhold til det rent naturmæssige er alle de tilknyttede ”natureksperter” meget tilfredse med pro-

jektet, og der er stadig meget at forske i. Fx blev der i juni måned fundet en helt ny billeart for 

Danmark - en løbebille med navnet Amara Kulti - første fund i Danmark og Skandinavien. Og 

sommerfugleeksperten så for første gang sommerfuglen Sort Ildfugl lægge æg på sin værtsplante, 

og hele teorien omkring den helt specielle biotop, som sommerfuglen kræver, blev bevist i fuldt 

dagslys. 

  

Der vil de næste fem-seks år være fokus på udviklingen af de forskellige naturtyper, virkningen af 

afgræsningen fra de vilde heste og kvæget, registrering af udviklingen i forskellige jordtyper, der 

bliver harvet og rodet op i henhold til en nøje tilrettelagt plan, og udbredelsen af diverse insekter / 

sommerfugle, fugle, flagermus osv. 

  

En stor udfordring er stadigvæk, at de lysåbne arealer meget hurtigt springer i skov igen med birke-

træer, og desværre ser det ud til, at hverken hestene eller kvæget gider æde de små birketræer. Men 

heldigvis har skovfogeden som ekspert i træer en god ide til, hvordan tilvæksten af birketræer kan 

minimeres. 

  

Tidligere forslag om at bruge Bøtøskoven til aktiviteter, som fx  buejagt og klatring i træer, ser hel-

digvis ud til at være nedtonet, så der i stedet er grundlag for at lade naturen gå sin gang i Bøtøsko-

ven, som er den egentlige intention med naturgenopretningsprojektet. 

  

Samråd (Region Sjælland)  

Samrådet Region Sjælland afholder to møder om året. Samrådet beskæftiger sig primært med de for 

DN relevante fagområder, som Region Sjælland er politisk ansvarlig for, men tager alle for regio-

nen relevante emner op. Det er primært fokus på miljøområdet med udvinding af råstoffer, grøn 

omstilling og jordforurening. 
  

Samrådet er også arrangør af det årlige Samrådstræf, der i år blev afholdt lørdag d. 5. september på 

Marielyst - Højskolen Marielyst og i Bøtøskoven. Dette er omtalt under Årets gode oplevelse. 

 

”Brugerrådet - På Og Omkring Farvandet Guldborgsund”  

 Der afholdes to-tre møder om året, og som altid er DN’s kæphest ”beskyttelse og benyttelse”. 
  
I Brugerrådet går arbejdet sin vanlige gang med fokus på forbedring af adgangsforhold til naturen 

og kysten omkring Guldborgsund. Det er primært cykling, vandring, ridning og de forskellige for-

mer for sejlads og andre aktiviteter på vandet, der diskuteres ved møderne. Men i år er det også 

vindmøller på land, der er et stort emne - OG det ser endda ud til, at der nu også fra flere deltagere i 

Brugerrådet er kommet fokus på selve naturen og miljøet omkring Guldborgsund. Fx rejses der nu 

spørgsmål til forureningssager, spørges ind til vandkvaliteten i Guldborgsund osv. Så vi er på rette 

vej… 

 

Projektet Naturlandet rækker ind over en stor del af Brugerrådets arbejde, da Naturlandets formid-

lingsdel med sin fine app dækker hele Guldborgsundområdet. 
 

Naturlandet  

er et udviklingsprojekt, der skulle have været gennemført af Guldborgsund og Lolland kommuner i 

perioden 2016-19, men projektperioden er blevet forlænget. Projektet er skabt i samarbejde med 

Nordea-fonden.  
I perioden november 2016 til april 2017 har været gennemført et projekt, hvor der indenfor de fire 

temaer vandring, roning, cykling og ridning er udarbejdet en lang række projektforslag til udvikling 

og formidling af natur og oplevelsesmuligheder i de tre naturområder Naturområde Guldborgsund, 

Naturpark Maribosøerne og Naturpark Nakskov Fjord. 

Siden har der været arbejdet med realisering af projekterne gennem udvikling af informationspunk-

ter og GPS-integreret app til formidling af områdernes muligheder, markering af ruter osv. 
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Samarbejde   

DN Guldborgsund lægger stor vægt på at samarbejde. 

Vi samarbejder med de andre grønne organisationer, både i og udenfor Grønt Råd. 

Endvidere har DN et godt samarbejde med Guldborgsund Kommune. Vi er ikke altid enige, men vi 

er i dialog og hører på hinanden, og vi er glade for, at vi nu ofte bliver inddraget og hørt, når tiltag 

er ved at blive forberedt.  

De kvartalsmæssige koordinationsmøder er et godt tiltag, som vi sætter stor pris på. 

Vi har i år også haft et fint samarbejde med Ovstrup Spejdercenter om Naturens Dag. 

Endelig skal nævnes, at vi naturligvis også samarbejder med DN i vores nabokommuner om fælles 

sager, ligesom vi laver fælles arrangementer. 

 

Afdelingsbestyrelsen 

Bestyrelsen har besluttet, at antallet af bestyrelsesmedlemmer skal reduceres fra 12 til 9, dog ikke 

for at udelukke nogen eller afskære medlemmer, der gerne vil yde en indsats. Baggrunden er, at det 

indimellem har været svært at få pladserne besat, og er de ikke besat, kan DN Guldborgsund ikke 

virke som afdeling. 

Så samtidig med at antallet af bestyrelsesmedlemmer skal reduceres, ønsker vi, at mange har lyst til 

at stille op som suppleanter.  

Suppleanter kan deltage på lige fod i bestyrelsesarbejdet – de har blot ikke stemmeret.  

 

Siden sidste årsmøde har vi holdt seks møder. To møder har på grund af coronaen været erstattet 

med mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne. 

Bestyrelsesmedlemmerne har mange forskellige faglige og personlige kompetencer, som de flittigt 

byder ind med i DN-arbejdet. Det gør, at denne lille forsamling med stor faglig indsigt kan matche 

de mange forskelligartede udfordringer, DN-arbejdet stiller afdelingsbestyrelsen overfor. Stor tak 

for indsatsen til alle bestyrelsesmedlemmerne. 

Også tak til suppleanter og andre aktive, som er en stor hjælp i afdelingens daglige arbejde. 

 

Hjemmesiden og nyhedsbrevet 
En helt særlig tak til vores hjemmesideredaktører, som har sørget for, at vi har haft en ajourført 

hjemmeside og et nyhedsbrev. Det er en værdifuld indsats, som vi værdsætter meget. 

Hjemmesiden og nyhedsbrevene er afgørende i forhold til at nå ud til de mennesker, hvis støtte vi er 

helt afhængige af. 

 

Afslutning  
Man kan altid diskutere, hvad det er vigtigst at arbejde med i DN. Da det drejer sig om frivillige 

menneskers indsats, vil valget i vidt omfang bære præg af, hvad de enkelte bestyrelsesmedlemmer 

finder vigtigst. Men alle DN Guldborgsunds 1.112 medlemmer er altid velkomne til at byde ind, 

hvis de har forslag eller ønsker at lægge en indsats i DN’s arbejde. 

 

Denne beretning indeholder et uddrag af de ting, vi har beskæftiget os med i det forløbne år. 

Vi håber, at vores arbejde har været tilfredsstillende, og at man fortsat vil støtte op om DN lokalt, så 

vores forening og vores sag fremover kan tale med samme folkelige slagkraft. 

 

 


