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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, efterår 2013

Årsmøde og debatmøde på Hotel Nyborg Strand
Åbent arrangement

Årsmødet afholdes den 6.november 2013 kl. 19.00-
20.00.
Debatmødet begynder kl. 20. 
Mødet holdes på Hotel Nyborg Strand.

Dagsordenen for selve årsmødet omfatter følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning,
skal fremsættes og begrundes skriftligt over for
afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Debatmøde med DN´s præsident Ella Maria
Bisschop-Larsen:
DN´s ROLLE I DET DEMOKRATISKE SYSTEM
- Skubber politikerne ansvaret for naturen over på
Danmarks Naturfredningsforening?
- Skal Danmarks Naturfredningsforening tie, når
natur- og miljølovene ikke overholdes?

Kom og diskuter med DN´s præsident Ella Maria
Bisschop-Larsen

Alle – også Nyborgs 25 medlemmer af byrådet er
hjerteligt velkomne – uanset om I er medlemmer af
Danmarks Naturfredningsforening eller ej.

Der er forskel på, hvordan de enkelte kommuner
forvalter den lovgivning, der regulerer natur og miljø.
Nyborg Kommune har i flere sager valgt at give
tilladelse, selvom embedsmændene har orienteret
udvalget om, at en tilladelse ville være i strid med
lovens intentioner.

Så rykker Danmarks Naturfredningsforening ud for at
beskytte naturen, hvilket ikke altid hilses lige
velkomment af hverken de berørte borgere, de
folkevalgte byrødder, eller den lokale presse.

Men Danmarks Naturfredningsforening er naturens
advokat, og hvert år gennemgår hundredvis af
frivillige overalt i Danmark omkring 15.000 lokale
sager om dispensation eller tilladelse. Disse afgørelser
påvirker ejer, naboer og naturen. Ejer og naboer kan,
hvis de er uenige, selv klage over afgørelsen. DN har
fået opgaven at beskytte naturen d.v.s. DN kan klage
på naturens vegne.

DN får på landsplan medhold i over 50 procent af
disse klager, og i Nyborg endnu flere.
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Dette, men også andre emner indenfor natur og miljø,
er der mulighed for at diskutere med Ella Maria
Bisschop-Larsen.

Så kom og giv dit bidrag til en livlig debat.
Borgmesteren og medlemmer af Teknik og
Miljøudvalget er inviteret.

Send os dine bedste lokale naturbilleder!

Vil du dele dine bedste naturoplevelser med andre i
Nyborg kommune ? Det håber vi i DN Nyborg.
Naturen er smuk at være i og se på, og har du taget
et skønt lokalt billede, ville det være dejligt at dele
med andre. Du kan sende billedet til denne
mailadresse: Billeder-DNnyborg@live.dk

Vi udlodder DNs naturkalender 2014 til det
bedste billede vi modtager senest 31. december
2013. Læs mere her

Har du et Evighedstræ?

Med kampagnen Evighedstræer støtter DN de store,
gamle træer i landskabet, i alléer, i skovene og i
byerne med en frivillig lodsejeraftale. 

Kampagnen er en opfordring til både staten,
kommunerne og de private lodsejere om at tage
ansvaret for bevaring og pleje af de gamle, store
og særlige træer i Danmark. 

Et Evighedstræ til mærkning opfylder et eller flere
kriterier...
læs mere her

Hvis du kender eller ejer et helt særligt træ, som
fortjener en mærkning som Evighedstræ, så kontakt os
på nyborg@dn.dk. Så kan vi sammen se, om det kan
registreres som Evighedstræ.

 

 
Skaf et medlem og få en gave

Hjælp din forening ved at finde et nyt DN-medlem. For hvert nyt medlem du skaffer, kan
du vælge en gave. Du deltager også i lodtrækningen om en overnatning for to på et
Scandic Hotel

                        Læs mere på DN's hjemmeside
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> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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