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DN Aalborg årsmøde 2020 – udskudt til 21. april 2021 

 

Formandens ”før mødet beretning” 

Sidste årsmøde blev holdt d. 30. oktober 2019, og her kunne vi på vanlig vis kombinere mødet 

med et foredrag. Christian A. Jensens foredrag med titlen ”På sporet af den karismatiske skeryle”, 

var med garanti medvirkede til det store fremmøde. Det kommende årsmøde skulle efter planerne 

have været afholdt d. 28. oktober 2020, og her skulle vi have hørt et foredrag af Jacob Skriver, 

hvor han ville fortælle om rewilding og udsætning af elge og bison i Lille Vildmose. Dette blev 

desværre forpurret af et usynligt lille virus med en global slagkraft. Årsmødet blev efter aftale med 

DN´s sekretariat udsat til dette forår i håb om, at corona-situationen igen kunne tillade et fysisk 

møde med mange deltagere. 

Nu må vi affinde os med et virtuelt møde via ZOOM, og jeg håber, at der på trods af situationen vil 

være mange tilmeldte til mødet.  

Jeg har besluttet, at jeg ikke her vil bringe ”Formandens beretning” med det fulde indhold, da det 

ville betyde, at jeg unødigt vil komme til at kede mange, hvis jeg på årsmødet mundtligt skulle 

gentage hele beretningen.  

Corona-situationen har selvfølgelig sat sit aftryk på det ekstra lange år, som vi har været igennem. 

Flere arrangementer er blevet aflyst, og vore møder i bestyrelsen blev hurtigt påvirket i formen. I 

første omgang forsøgte vi af sikkerhedsgrunde at gennemføre møderne med færre fremmødte, og 

senere blev møderne til digitale ZOOM-møder. En form som fungerer, men uden den dynamik og 

spontanitet, som de fysiske møder giver i lokalerne i Golfhuset. 

De konkrete sager, som vi som organisation inddrages i og som vi har skullet tage stilling til, har i 

antal i år været helt, som det plejer. Det har været et travlt år, og vi har fået mange relevante 

henvendelser fra naturelskere, der har registreret overgreb på naturen.  

På årsmødet vil I komme til at høre om de større problematikker, som vi i DN Aalborg har været en 

aktiv del af. 

I vil bl.a. komme til at høre om - fredningssager, - mountainbike-problematikker i naturbeskyttede 

områder, - genopretning af Binderup Å, - naturpleje af kommunale områder, - jagt på 

Naturfondens arealer i Hammer Bakker, - Lindholm Vandværks ansøgning om dispensation af 
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fredning, -  Aalborg Kommunes byggeplaner i Kornelparken i Grindsted, -  klage vedr. dispensation 

ved Koldkær Hede, - vindmøller og solceller i Tuekær og ikke mindst problematikken om den 3. 

Limfjordsforbindelse over Egholm. 

I vil også komme til at høre om arrangementer, som vi trods coronaen fik afholdt, og dem som vi 

desværre måtte aflyse. - I vil selvfølgelig også høre om de arrangementer, som vi agter at 

gennemføre i det kommende år. 

Efter årsmødet vil ”Formandens beretning” blive lagt ud i sin fulde længde. 

Venlig hilsen 

Martin Sloth Andersen 

Formand, DN Aalborg 
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