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Referat af:

Årsmøde 2017

Tid og sted:

Onsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.30 i Lyngby Sognegård, Stades Krog 9
Mødet havde 15 deltagere.

Foredrag:

Åbning af Fæstningskanalen – præsentation af projektet

Præsentationen blev holdt af Lyngby-Taarbæk Forsynings projektleder Dorthe Rømø.
Indledningsvis fortalte Hans Nielsen om den historiske baggrund for den fredning af
fæstningskanalen, som nu giver Lyngby- Taarbæk nogle unikke muligheder.
Efterfølgende gav Dorthe Rømø en kort gennemgang af dette på alle måder meget store projekt,
det gælder økonomien (pt. 430 millioner), det gælder interessenter, det gælder myndigheder, det
gælder lovkomplekser, det gælder andre anlægsarbejder og det gælder tidshorisonten (pt. regnes
med en afslutning i 2025).
Projektet vil når det er gennemført få en meget stor og meget positiv indvirkning på:
• De rekreative værdier i Lyngby centrum
• Etablere klimatilpasning ved at separere regnvand fra kloakvand og etablere opsamlings
bassiner
• Forbedre vandet i Mølleåen

1. Årsmøde start – valg af dirigent
Klaus Meulengracht fra lokalbestyrelsen blev valgt enstemmigt. Han konstaterede, at årsmødet var
indkaldt med lovligt varsel og via de aftalte medier.
2. Bestyrelsens Årsberetning
Lokalformand Hans Nielsen (HN) gennemgik kort årsberetningen, der blev uddelt på mødet.
Årsberetningen kan desuden findes på lokalafdelingens hjemmeside. De vigtigste sager og
initiativer har været:
•
•
•

•
•
•

Naturpleje af Lyngby Åmose – birk fjernet i fattigkær ved afskæring under vækstpunktet.
Arbejdet fortsætter til næste år.
Forslag om at Lyngby Åmose bliver Natura 2000 område – DN har sendt forslag om dette
til Naturstyrelsen. Pt. under behandling.
Nye råvandsstationer i Mølleådalen – DN har anmodet Miljø- og Fødevareklagenævnet om
at ophæve Fredningsnævnets dispensation til opsætning af overjordiske stationer i fredet
område. Pt. under behandling.
Helhedsplan for Lundtofte – DN har sendt et høringssvar til Lyngby-Taarbæk Kommune.
Høringsperioden sluttede den 29. september 2017.
Lokalplansforslag for Bondebyen – Tredje version af forslaget er i høring frem til 29-102017 og det imødekommer DN’s ønsker til beskyttelse af træer og beplantning.
Lokalplansforslag for Fæstningskanalen – DN har sendt et – generelt positivt - høringssvar
til Lyngby-Taarbæk Kommune.
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Plejeplaner for fredningen af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser – det praktiske
arbejde med implementering af plejeplanen kan endelig begynde. DN følger op.
Græsning ved Brede Dam i Mølleådalen med kvæg – har været en stor succes. Afsluttes
medio oktober og forsøges genoptaget næste år.
Pleje af Dyrehavens vandhuller – Kommunen har i samråd med Naturstyrelsen givet
dispensation til bekæmpelse af uønsket vækst i bestemte vandhuller og på bestemte
tidspunkter i den kommende vinter.
Ny driftsplan for statsskovene i Lyngby-Taarbæk og omegn – offentligt møde den 10-102017. DN deltager og opfordrer flest muligt til det samme.
Strandpromenaden i Springforbi Strandpark – fortsat arbejde med at fremme
forbedringer.
Udsigt over Furesøen ved Hjortholm – DN følger op på kommunen vedrørende fældning af
skæmmende ulovlige træer.
Oprensning af regnvandsbassin i Sorgenfri – Kommunen har imødekommet DN’s ønske om
oprensning.
Oprensning af dræn på Frederiksdal Gods – DN har opfordret kommunen til ikke at give
tilladelser der sænker den nuværende varierende vandstand i mosen. Behandles pt. i
kommunen.
Ny hjemmeside – brugerne opfordres til at komme med eventuelle kommentarer.
Ny folder om Tordals Mose og genoptryk af folder om Frederiksdal – tilgængelige nu.
Ren-dag kampagne – en succes.
Årets arrangementer – en succes.
Bestyrelsens medlemmer (se også nedenfor) – bestyrelsen har vedtaget at den for tiden
maksimalt kan bestå af 12 medlemmer. Susanne Bülow udtræder af bestyrelsen. Der blev
generelt opfordret til at stille op til bestyrelsen.

Dirigenten opfordrede til kommentarer til beretningen. Beretningen blev taget til efterretning
uden bemærkninger.
3. Valg til bestyrelsen
Tre bestyrelsesmedlemmer (Jan E. Johnson, Hans Nielsen, Henrik Halberstadt) var på genvalg og
blev valgt uden modkandidater.
Ghita Thorlacius meldte sig og blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Ingen ønskede valg som suppleant.
Bestyrelsen har herefter 9 medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hans Nielsen
Jørgen O. Rasmussen
Niels Heding
Frits Lundgård Jensen
Jan E. Johnsson
Henrik Halberstadt
Thorbjørn Olafsson
Klaus Meulengracht
Ghita Thorlacius
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Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende
bestyrelsesmøde d. 9. oktober.
4. Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet nogen forslag.
5. Eventuelt
Ghita Thorlacius bragte emnet ”Støj i Naturen” frem. Både støj fra planlagte og godkendte
begivenheder og fra private improviserede fester. Det er ofte meget store og kraftige lydanlæg der
benyttes og det kan være til stor gene. Der var bred enighed.
Mødet blev herefter afsluttet.
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