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Kære Medlemmer af DN Syddjurs

Vi beklager at vi først nu kontakter jer. Vi skal ikke lægge skjul på, at vi har haft en svær 
begyndelse.

Vi føler lidt, at vi har manglet en ordentlig overlevering af tidligere procedurer og sager. Det 
var ført muligt at få hjælp fra sekretariatet sent, og samtidig har de to tilbage værende 
medlemmer af medlemmer af den tidligere bestyrelse forladt os, på grund af personlige 
problemer, hvorfor vi heller ikke fra dem har kunnet få hjælp til at komme i gang. Kim har til 
gengæld været en stor hjælp og har hjulpet os meget.

Desværre er vores formand blevet lang tids sygemeldt og næstformanden indtræder indtil 
videre som konstitueret formand.

Selv om I ikke har hørt fra os har vi været temmelig aktive. Som I ved afholdt vi den 11. 
november et medlemsmøde med offentlig adgang i Helgenæs forsamlingshus med 
Professor, emeritus Bent Odgaard. Professor i palæoøkologi, institut for Geoscience, Århus 
Universitet. Foredragets titel Fortidens Vilde græssere og nutidens 
naturnationalparker - Fiktion og Fakta. Odgaard fortalte bl.a. om boringer i Fuglsø sø, 
der viste en interessant historie om vores egn 11000 år tilbage. En historisk afsløring af 
hvilke planter og dyr, der var til stede i en meget lang periode fra fortid til nutid. Foredraget 
var flot og et veldokumenteret " input" i diskussionen om hvorledes vores natur skal forvaltes. 
På trods af at Corona restriktionerne netop var blevet strammet og de mange valgmøder 
havde mindst 100 personer fundet frem til Helgenæs.

Det er ingen hemmelighed, at et flertal af den nye bestyrelse er betænkelig ved udsigten til at 
Mols Bjerge og Kalø skovene udpeges til Naturnationalpark efter de hidtil offentliggjorte 
planer. Det er bestyrelsen opfattelse at planerne om Naturnationalpark i vores kommune vil 
være i modstrid med de gældende Fredningsbestemmelse og EU habitatdirektiv. Vi har 
derfor fremsendt et åbent brev til miljøministeren. Brevet og ministerens svar kan se på 
hjemmesiden.

Ud over ovenstående har vi efter bedste evne forsøgt at holde "butikken" kørende. Vi har hen 
9/12 været på tilsyn med fredningsnævnet. Kim deltog i DNs repræsentantskabsmøde på 
vegne af DN Syddjurs.

På bestyrelsesmødet den 15. december blev Eigill Fischer sagen (Lokalplan 426)   drøftet. 
Bestyrelse besluttede enstemmig, at sagen skal påklages (klagefrist 22.december) således 
at DN beholder påtaleretten.

Planlagte fremtidige bestyrelses møder 9/2 2022, 13/4 2022, 8/6 2022, 10/8 2022 og 12/10 
22.

Hvis I har emner, som ønskes drøftet af bestyrelsen på et af møderne, skal  disse 
fremsendes til bestyrelsen senest 7 dage forud for det aktuelle bestyrelses møde.
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Årsmødet afholdes 2/11 2022.

På grund af den uoverskuelige Corona situation har bestyrelsen valgt ikke at offentliggøre 
arrangementer før efter bestyrelsesmødet den 9/2 2022. Bestyrelsen modtager med glæde 
forslag ti kommende arrangementer.

Venlig Hilsen

Jens Kristoffersen
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