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Danmarks Naturfredningsforening   Kgs. Lyngby, 17/10 2016. KMM. 

Lyngby-Taarbæk Afdeling 

 

Referat af: Årsmøde 2016 

Tid og sted: Mandag d. 10. oktober 2016 kl. 19.30 i Lyngby Sognegård, Stades Krog 9 

Mødet havde 26 deltagere. 

1. Undersøgelse af Lyngby Åmoses hydrografi  

Professor emeritus Bent Aaby gennemgik meget levende og pædagogisk resultaterne af en 
undersøgelse om Lyngby Åmoses historie og tilstand, han har lavet i samarbejde med det 
private konsulentfirma Naturrådgivningen for Lyngby-Taarbæk Kommune. Hans 
hovedbudskab er, at det vil være af stor betydning for bevarelsen af de tre sjældne 
forekomster af naturtypen ”fattigkær”, hvis søens vandstand hæves ca. 8 cm.  Samtidig bør 
kommunen og vi fortsætte med en fjernelse af birk og andre småbuske og træer ved en 
nænsom naturpleje, der ikke (som det til for nylig har været tilfældet) skader lyngen og de 
andre karakteristiske planter.  

Undersøgelsen er beskrevet i rapporten: ’Hydrologiprojekt i Lyngby Åmose – Teknisk 
forundersøgelse”, Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø og Plan, november 2015’. 
Den kan fås ved henvendelse til kommunens Center for Miljø og Plan (fylder næsten 20 MB i 
elektronisk form). 

2 Valg af dirigent  

Jan E. Johnsson fra lokalbestyrelsen blev valgt enstemmigt. Han konstaterede, at årsmødet 
var indkaldt med lovligt varsel og via de aftalte medier.  

3 Årsberetning  

Lokalformand Hans Nielsen (HN) gennemgik kort årsberetningen, der blev uddelt på mødet. 
Årsberetningen kan findes på lokalafdelingens hjemmeside. De vigtigste sager og initiativer 
har været: 

 Fredningsforslag for Dyrehaven inklusive Springforbi Strandpark, Galopbanen og Ordrup 
Enghave (ligger pt. lidt i dvale) 

 Plejeplaner for Lyngby Åmose og Mølleådalen er undervejs 

 Status for vores og kommunens naturpleje i Åmosen, inklusive forsøg med nænsom 
fjernelse af småtræer 

 Lokalforeningens forslag om afgræsning af engareal i Brede Allé 

 Status for oprensning af Dyrehavens vandhuller 

 Status for bekæmpelse af invasive arter (mink, kæmpebjørneklo, gyldenris, pastinak, 
japansk pileurt m. fl.) 

 Vores indsigelser mod lokalplanforslag for Sorgenfri (politigrunden og pendlerpladsen). 

 Fornyet protest mod planer om skovbørnehave på Frederiksdals Slots område. 

 Status for retablering f Strandpromenaden i Taarbæk. 

 Klage over kommunal beplantning omkring Hjortholm (ved friluftsbadet). 

 Hærværkssag ved Louisekilde i Lyngby Åmose 

 Nye infotavler ved Borrebakken og Tordals Mose – pt. gået i stå pga. uenighed med 
kommunen om tavlernes størrelse. 

 Nye foldere om Lyngby Åmose (klar i november) og Tordals Mose (afventer fondsstøtte). 
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 God opslutning til Affaldsdagen i april (for første gang tre steder i kommunen). 

 Mange guidede ture med generel god tilslutning. 

 Nyhedsbrevet er som planlagt udkommet hvert kvartal. 

 Vedtagelse af, at bestyrelsen højst skal bestå af 12 medlemmer (mod tidligere 15). 

Gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.  

 

4 Valg til bestyrelsen  

Tre bestyrelsesmedlemmer var på genvalg og blev valgt uden modkandidater. 

Ester Kold meldte sig og blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.  

 Ingen ønskede valg som suppleant. 

 Bestyrelsen har herefter 10 medlemmer: 

 Hans Nielsen (formand)  

 Jørgen O. Rasmussen (næstformand) 

 Niels Heding 

 Frits Lundgård Jensen 

 Jan E. Johnsson 

 Susanne Bülow 

 Henrik Halberstadt 

 Ester Kold 

 Thorbjørn Olafsson 

 Klaus Meulengracht.  

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende 
bestyrelsesmøde d. 24. oktober. 

5 Forslag fra medlemmerne 

Intet 

6 Eventuelt 

Intet 

  

 

 

 


