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Efter sidste årsmøde konstituerede bestyrelsen sig med følgende medlemmer:  
 
Jacob Nielsen,  
Thyge Enevoldsen,  
Mette Christensen, 
Niels Hartung Nielsen 
Berit A. Garboe 
Henrik Kellermann Hansen 
Anne E. Bæklund (suppleant) 
 
Vi har også nogle AD-hoc medlemmer der aktivt deltager I afdelingens arbejde: 
Line Andersen 
Viggo Wolthers (Turarrangør) 
Birgitte Bang Ingrisch 
 
I løbet af året har fået yderligere nogle aktive ind i bestyrelsen som Ad Hoc medlemmer 
Hanne F. Hauer 
Preben Harton Blankensteiner 
Tine Gjerløv 
 
På årsmødet fik vi valgt de 6 bestyrelsesmedlemmer, som en DN lokal afdeling minimum skal have 
efter vedtægterne. Det var meget glædeligt, da vi i de seneste år har haft svært ved at få nye valgt 
ind i afdelingsbestyrelsen og måtte have dispensation for at kunne fortsætte som selvstændig af-
deling. Heldigvis er den situation ændret, så vi i fremtiden er i stand til at fortsætte vort arbejde for 
natur og miljø her på Frederiksberg. 
 
Siden sidste årsmøde 22. 10. 2014, har der været afholdt 9 afdelingsmøder i den ”Den Gule Villa”. 
Her drøfter vi hvad der er sket siden sidst, planlægger og aftaler hvad der skal arbejdes med. 
Vi har også været repræsenteret af Mette i Kommunens Grønne Råd, hvor vi prøver at tale natu-
rens og miljøets sag.  
 
Herunder en oversigt over de vigtigste sager vi har arbejdet med: 

 
Ændring Af Frederiksberg Haves indgangsparti. 
 
Lokalplan for Rahbeks Alle, Villaerne nr. 17 og 19. 
 
Ny kiosk og toiletbygning, Frederiksberg Have. 
 
Kunstgræsbane ved KB’s baneanlæg ved ”De Små Haver”. 
 
Grøndalen (Midlertidig dispensation til at bruge en del af det fredede område til byg-
geplads) 
 
Udviklingsplan for Frederiksberg Alle 41 (Den ny Metrostations forplads) 
  
Netværket ”Grønt Frederiksberg” 
 
Zoo Søndermarken. Ny formidlingsbygning mellem næsehornstalden 
og girafstalden. 
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Hvis man er interesseret i at følge med i hvilke aktuelle sager vi arbejder med er det en god 
ide at kikke på DN Frederiksbergs hjemmeside http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=964 under 
”Om DN Frederiksberg” findes området ”Aktuelle sager” Her her kan man følge med i, hvad vi 
har af sager som vi involverer os i. 
 
Medlemsaktiviteter: 
Vi havde planlagt en del ture i år: 
Tur til Møn (Jacob) 
Tur til Hallands Väderø (Thyge) 
Tur til Helgoland (Viggo) 
Sort SOL tur til Sønderjylland. (Viggo og Thyge) 
 
Desværre blev de alle aflyst af forskellige årssager. Så det blev kun til et arrangement 
i år: 
 
Naturcenter Amager Strandpark 13. 8. (Hans-Jørgen Rasmussen) 
 
Kommende Arrangementer: 
Naturdag Søndermarken 25.10. Norske Hus Kl. 11.00 til 15.00 
(DN Frederiksberg deltager med en stand) 
 
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og store arbejde der er udført i 
denne valgperiode. Der har været mange tunge sager, som har taget meget af vor tid, SLKE’s 
projekt om ændring af Frederiksberg Haves Indgangsparti og den ny lokalplan for Rahbeks 
Alle’ og de mange sager som vi har haft til høring fra Fredningsnævnet. Jeg håber at den ny 
bestyrelse i det kommende år vil kunne arrangere flere medlemsture og arrangementer og det 
ville også være fint hvis vi af og til kunne udsende et nyhedsbrev om afdelingens aktiviteter. 
Det har vi ikke haft ressourcer til hidtil, men måske vil det lykkes næste år. 
 

Danmarks Naturfredningsforening har rigtig mange medlemmer (2415) på Frederiksberg. 
Derfor håber vi på, at der er rigtig mange som vil være aktive i DN Frederiksbergs Afdeling. Vi 
har brug nye i bestyrelsen så vi også i fremtiden lokalt har nogen der fortsat kan kæmpe for at 
beskytte Frederiksbergs Natur og Miljø. 
 
På afdelingsbestyrelsen vegne 
Niels Hartung Nielsen 
 
  
 


