
DN Frederiksberg Afdeling 
 

Årsberetning 2017 
 

 
 

 

Efter sidste årsmøde konstituerede bestyrelsen sig med følgende medlemmer:  

Anne E. Bæklund,  

Mette Christensen, 

Thyge Enevoldsen,  

Hanne F. Hauer 

Niels Hartung Nielsen (Formand)  

Preben Harton Blankensteiner(Næstformand) 

 

Henrik Kellermann (Suppleant)(Hjemmeside redaktør)  

Jacob Nielsen(suppleant)  

 

Vi har også nogle AD-hoc medlemmer der aktivt deltager I afdelingens arbejde: 

Line Andersen 

Viggo Wolthers 

Birgitte Bang Ingrisch 

Jytte Østergaard 

 

Siden sidste årsmøde 26. 10. 2016, har der været afholdt 9 afd. bestyrelsesmøder. Møderne foregår i en 

boligforenings mødelokaler på Peter Bangsvej, som vi har fået lov at låne. Her drøfter vi hvad der er sket 

siden sidst, planlægger og aftaler hvad der skal arbejdes med. 

 

Mette repræsenterer os i Kommunens Grønne Råd og Kontaktgruppen Frederiksberg Have og Søndermar-

ken, hvor vi prøver at tale naturens og miljøets sag. Preben er vor mand i DN’s Samråd for København. An-

ne, Hanne og Preben har repræsenteret DN Frederiksberg på de sidste DN’s Repræsentantskabsmøder. 

 

Desuden har vi inden for de sidste år haft et godt samarbejde med Foreningen for Bygnings- og Landskabs-

kultur, Frederiksberg Afdeling. 

 

Herunder en oversigt over de vigtigste sager vi har arbejdet med: 

 

Flytning af Klatreskoven til Søndermarken. 

 

Kultur Stien ved Lorry 

 

Giftfri Haver 

 

Kunstgræsboldbaner 

 

Frederiksberg Alle 

 

Grøndalsfredningen: 

- Ansøgning om etablering af underjordiske skybrudsledninger og pumpestation, samt midlertidig 

byggeplads i fredet område ved Femte Juni Plads. 
 
-Midlertidige skurfaciliteter ved Bernhard Bangs Alle’ 39. 
 

-Ansøgning om placering af teknikerbygning, Flintholm Station. 

 

-Fredningstjek Grøndalen 

 

Forslag til Lokalplan 215 for Madkulturens Hus, boliger og Metrostation på Frederiksberg Alle 41 
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Forslag til Kommuneplan 2017 

 

Forslag til Arkitekturpolitik for Frederiksberg 

 

Forslag til Lokalplan 214 for etageboliger ved Roskildevej 54 Venligbolig Plus. 

 

Forslag til Lokalplan 205. Rammelokalplan for by integreret campus i Frederiksberg bymidte. 

 

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://frederiksberg.dn.dk/vi-arbejder-med/ Her her kan man følge med i, 

hvad vi har af sager som vi involverer os i. 

 

Medlemsaktiviteter: 

I år har vi afholdt nedenstående medlemsarrangementer: 

 

-Naturdag Søndermarken 30. oktober 2016 

 

-Naturdag Søndermarken 30. april  

 

-Vestskoven 50 år 31. marts  

 

-Aftenvandring i Frederiksberg Have med Slotsgartner Lars Friis 15. august 

 

-Flagermussafari i Frederiksberg Have 7. september 

 

Kommende Arrangementer: 

-Naturdag Søndermarken 29. oktober 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 valgpe-

riode. Der har været mange sager, som har taget meget af vor tid. Her skal nævnes: Forslag til Kommune-

plan 2017, Forslag til Arkitekturpolitik for Frederiksberg, mange dispensationsansøgninger i forbindelse med 

Grøndalsfredningen som har været i høring fra Fredningsnævnet. 

 

Det er lykkedes at få sendt flere nyhedsbreve ud om afdelingens aktiviteter, til de medlemmer som har opgi-

vet en mailadresse til DN. Det har Henrik som er vores hjemmeside redaktør æren for. Han har også stået 

for at DN Frederiksberg nu er på Face Book. Vi arbejder på at udsende flere nyheds mails i det kommende 

år for bedre at informere DN Frederiksberg medlemmer om aktuelle ture og aktuelle sager som vi arbejder 

med.  

 

Viggo Wolthers har meddelt os at han træder ud af bestyrelsen. Viggo har i mange år været en af bestyrel-

sens faste støtter. Han har stået for utrolig mange fantastiske ture for DN’s medlemmer og har også stået for 

vor afdelings økonomi. Vi i bestyrelsen vil derfor sige tak til Viggo for alt det han har gjort for os og DN’s 

medlemmer, vi kommer til at savne ham. 

  

Danmarks Naturfredningsforening på Frederiksberg har rigtig mange medlemmer, 2597 (11.10.2017). 

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 


