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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, klik her

November 2015

KÆRE LÆSERE

Årets sidste nyhedsbrev handler om vores årsmøde
og vores dejlige tradition for nytårstur.

Kom og hjælp os med at bevare kysterne - også vores
smukke fjordkyster i Lejre kommune. Vores kyster er
i fokus på årsmødet, hvor vicedirektør i Danmarks
Naturfredningsforening, Michael Lett Jess, vil fortælle
om DN's syn på kyster og kysters bevaring. 

Vi håber at se rigtig mange naturinteresserede til en
spændende aften. Og vi ønsker samtidig alle jer
læsere af vores nyhedsbrev en god jul og godt nytår!

Med venlig hilsen
Tove Binzer, formand

Foto: visitlejre.dk

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE!

Kom og vær med til DN Lejres årsmøde d. 10.
november 2015 kl. 19.00 i Domus Felix i Lejre
Stationsby.

Danmarks Naturfredningsforening har nu i 100 år
arbejdet på at bevare naturen og adgangen til den. Vi
har gjort det godt, men vi har brug for flere
naturadvokater! 

I Lejre Kommune er der knap 1.000 medlemmer af
DN. Hvis blot 10% af os var naturobservatører og
berettede om gode og dårlige oplevelser i naturen,
kunne vi være bedre naturadvokater og hjælpe
natur- og kulturlandskabet og beholde vore
smukke landskaber og adgangen hertil. 

Har du lyst til at være aktiv i det arbejde, så kom til
årsmødet og stil evt. op til bestyrelsen.

Mødets dagsorden følger vedtægterne:

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens korte beretning
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4. Uddeling af årets pris ved formanden

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tre bestyrelsemed-
lemmer er på valg. (Tove Skou Roer, Sandra Carlsen,
Lisbet Løvendahl)

6. Valg af suppleanter. På valg er Carsten
Christiansen, Phillip Zierau, og Nils Jørgen
Christiansen.

7. Forslag fra medlemmerne (indkommet skriftligt til
formanden 1 uge før mødet)

8. Eventuelt.

Ved mødet vil der blive præsenteret et oplæg:
'Danmarks kyster bebygges - også i Lejre
Kommune? Godt eller mindre godt for naturen?' 

Oplægget vil være af Michael Lett Jess, som
er vicedirektør i DN, Alle er velkomne. Der er dog kun
stemmeret for medlemmer (gyldig betalt kontingent).

Majtur på Bognæs 2014 med
Bent Bardtrum. Foto af Søren
Grøne.

NYTÅRSDAG 2016: BOGNÆS
 
Danmarks Naturfredningsforening Lejre giver
traditionen tro mulighed for at starte det nye år med
en rask travetur på Bognæs.

Nytårsdag mødes vi på P-pladsen kl. 13, og turen
rundt i Storskoven foregår i et tempo, så alle kan
være med. 

Vi nyder den friske luft og det dejlige område, og
turleder Bent Bardtrum fortæller undervejs om
landskabet og naturen. Vi får også en opdatering af,
hvordan det er gået for havørnene i år.

Efter ca. 8 km, 3 timer inkl. en lille kaffepause og
masser af frisk luft i lungerne, er vi tilbage ved
udgangspunktet omkring kl. 16.

Medbring evt. en kikkert samt lidt varmt i
termoflasken. Alle er velkomne!

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi
spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og
myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Til- og afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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