
DN Bornholm 
Årsmøde 22. oktober 2019 

 

Opbakning om DNs ret til at fremsætte fredningsforslag d. 20. januar 2019 



Program 

• Magnus H. Andreasen fortæller og viser billeder 
fra havet omkring Nordbornholm 

• Kaffe 

• Årsmøde 
– Valg af dirigent 

– Bestyrelsens beretning 

– Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

– Forslag fra medlemmerne – der er ikke indkommet 
forslag 

– Eventuelt 



 
Bestyrelsens beretning  

 



I år gør vi det lidt anderledes 



DNs formål 



De store udfordringer for alle 

FN’s klimapanel:  
»De næste få år er nok de vigtigste i 
menneskets historie« 

 

 

Biodiversitetskrisen og den 6. masseuddøen 

 



Hvilken rolle har DN Bornholm her??? 

Det er menneskenes måde at leve på, der 
skaber klimaforandringer og skaber 
biodiversitetskrisen. 

 

 

Ingen er for få eller for små til at gøre en forskel 



Det vi kender og holder af, vil vi også 
være med til at passe på 



Jo mere, jo bedre? 



        En klimaopsang   

Connie Hedegaard på Campus 
Bornholm d. 3. september. Vi lavede 
arrangementet i samarbejde med 
Campus Bornholm. 100 skoleelever 
havde forinden temadag om FNs 
verdensmål og havde forberedt 
spørgsmål til Connie H. 

Vi vil gerne fortsætte samarbejdet 
med elever og lærere på Campus i 
det kommende år. 

 



Klima – og landskab 
Vi har anbefalet flere vindmøller på land, så Bornholm kan bidrage mere til sit eget 
energiforbrug.  
Vi anbefaler de kystnære vindmøller ud for Arnager, som der nu arbejdes for at få rejst. 



Biodiversitet og skov 

 

De gamle plante- og dyresamfund i  
de bornholmske bondeskove er  
sårbare over for moderne skovdrift.  
 
 
 
DN Bornholm er gået med i  
Biomasseforum Bornholm.  
 
Vi er medunderskriver på breve  
til miljøministeren og kulturministeren om sikring af naturværdier og  
fortidsminder.      

 
      



Biodiversitet og det åbne land 

De sidste 2 år har DN Bornholm samarbejdet 
med Bornholms Landbrug of Fødevarer om 
#Bornholmblomstrer – blomsterstriber i det 
åbne land. 
 
Rationalet er, at dialog er bedre end grøfte-
graveri, og at alt der kan forbedre forholdene 
for naturen i det åbne land skal gøres.  
 
Spørgsmålet er om det batter. 
 
 

Markvandring på Brandsgårdsvejen 23 



 
 

 

 

 

 

 

 

Og hvem skal vi gøre det med? 

Hvad skal DN Bornholm gøre 
andet og mere? 


