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44 deltagere 

Velkomst 
Formand Svend Dahl byder velkommen. 

Indlæg ved Karsten Hansen 
Demokratiets fødsel – set gennem et æble. Historien om en af de præster som løftede demokratiet, 
folkesundheden og livsoplysningen og desuden samlede 600 frugttræssorter i sin have. Pastor Wøldike var 
en særling – men elsket og agtet både i hjemsognet og blandt havebrugsfolk. I dag fortæller jeg historien 
om ham – og de utallige æble og pæretræer han plantede samtidig med at der trækkes tråde til Danmarks 
store politiske udvikling i netop årene fra 1840 – 1890.  
Sange skudt fra hoften – og en god historie om de fleste. En aften med højskolesangbogen. 
  

Årsmøde 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Bo Jakobsen. 
Godkendt 
Lovligt indvarslet: Natur og Miljø 9 og på hjemmesiden fra 15. september 2018 
Punkt 4 udgår, da der ikke er indkommet punkter. 

2. Bestyrelsens beretning 
Formand aflagde årsberetning. Den kan findes på afdelingens hjemmeside:  
Efterfølgende diskussion: 
Spørgsmål til affaldsindsamling. Der er 7 landsbyforening + 30 skoler/børnehaver der indsamler ved 
siden af lokalafdelingens egen indsamling. Der er ikke affaldsindsamling i Aars mere, da det vurderes 
at andre foreninger (primært løbeklubben) dækker behovet. I Ranum er der også affaldsindsamling fra 
flere forening: efterskolen, Skolen og borgerforening/DN lokalafdeling.  
Stenrev ved Livø og muslingebanker ved Livø har intet med hinanden at gøre. 
Spørgsmål om vejrabatter og øget biodiversitet. Vesthimmerlands Kommune og DN har for et par år 
siden kørt forsøg om forskellige hyppigheder af klipning af rabatter. Den første meter nærmest 
asfalten vil altid blive klippet af hensyn til trafiksikkerheden.  
Både grøfter og heder gror til i græs pga kvælstof i luften. Det er ikke noget lokalafdelingen arbejder 
med, da det er udenfor bestyrelsens handlemuligheder. Men problemstillingen er desværre meget 
relevant.  

  
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Karen Steffensen og Jakob Kortegaard er på valg til bestyrelsen. De vælges for en treårig periode. 
Jakob ønsker genvalg.  
Opstiller til bestyrelsen og valgt ved fredsvalg: Jakob Kortegaard, Farsø, Bent Frost, Haubro. 
  
Som suppleant er Karsten Kjærgaard på valg. Valgperioden er et år. Følgende er valgt:  
Karen Steffensen 



Finn Norre 
Ellen Poulsen 
Margrethe Carstensen 
  

Indkomne forslag fra medlemmer (udgår) 
Eventuelt 
Sten efterspurgte input til indhold og frekvens af nyhedsbreve. Opbakning til højere frekvens. 
Åer og vandløb: eneste værktøj er EU's vandrammedirektiver. DN har startet underskriftsindsamling. 
Dn.dk, bladre lidt ned. Link til underskriftsindsamling.  
Afdelingen har lavet en frivillighedsfolder og en arrangementsfolder.  
Du kan selv hjælpe med at øge biodiversiteten. Forslag til om efteråret at indsamle frøstande ind, der 
hvor der er mange og sprede dem ud igen et sted hvor der er få eller ingen.  
Hvis nogle har forslag til en aktivitet eller arrangement så kom endelig og fortæl herom.  
Kirkeugle projektet er holdt, det er løbet tør for penge. Preben fortsætter dog samarbejde med DOF. 
Der er to hold kirkeugle i Vesthimmerland. Bedste gæt er tre sydpå. Det er lige før lukketid for 
kirkeuglen. 
  


