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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Nyhedsbrev fra Nyborgafdelingen, november 2014

 Efteråret er her - med den første rimfrost!

Vi har kun et enkelt punkt denne gang - nemlig det kommende årsmøde
(generalforsamling), som byder på årsberetning, debat og spændende foredrag. 
Alle er velkomne, også ikke medlemmer. DN Nyborg serverer kaffen undervejs.

Link til DN Nyborg på dn.dk

Årsmøde i Ullerslev mandag 17. november kl. 19.00

Årsmødet afholdes i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Skolevej 2, Ullerslev.

Danmarks Naturfredningsforening inviterer til årsmøde (generalforsamling) for Nyborg
Afdelingen og her kan du høre om, hvad der er sket i det forløbne år.

Årsmøde
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne (sendes til formanden på nyborg@dn.dk)
5. Eventuelt

Debat: Hvorfor skal naturen beskyttes - kan den ikke bare klare sig selv?
Hvorfor skal naturen beskyttes - er det ikke bare til gene for erhverv og udvikling? Det er
spørgsmål, som flittigt debatteres i medierne.

Der foregår en løbende debat om konflikten mellem landskab og natur i forhold til byggeri
og udvikling, en debat som vi gerne vil sætte fokus på og få en sund debat ud af. 

Foredrag: Hvad er beskyttet natur - og hvorfor er den værdifuld?

Hvordan klarer Klokkefrøen sig?

Jan Pedersen, biolog og ansat i Danmarks Naturfredningsforening, kommer til årsmødet og
fortæller om de forskellige typer af naturbeskyttelse som findes i Danmark, og om de
værdier, der ligger i beskyttelserne.

Jan Pedersen vil, på humoristisk vis, fortælle om hvad forskellen er på et Natura 2000-
område, et §3 område, ramsar-område, fuglebeskyttelsesområde, og hvad international
beskyttelse og national beskyttelse indebærer, og hvad en fredet art sammenlignet med en
rødlisteart, og hvorfor en frø, en salamander, en orkidé, en vibe eller en stork skal
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beskyttes – fordi de ikke bare kan klare sig selv.

Hvordan klarer frøen, fuglen og fisken sig i dag?

Vel mødt

PS. Årsberetningen udsendes i nyhedsbrev efter afholdt årsmøde, hvor vi også følger op på
sagen med sommerhusbyggeri i Teglværksskoven mv.

Med venlig hilsen
DN Nyborg

(Send gerne nyhedsbrevet videre til venner og bekendte - og husk vi gerne tager imod
lokale naturbilleder fra Nyborg og omegn - sendes på mail til Billeder-DNNyborg@live.dk)

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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