
Årsmøde og vælgermøde
DN Fredericia 2009

Velkommen
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Dagsorden

1. Velkomst og valg af ordstyrer – Jörn Eskildsen

2. Beretning – fra nov. 08 til nov. 09

3. Valg til bestyrelsen

4. Kaffepause

5. Vælgermødet
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Årsberetningen - konklusion

• Vores planer er lykkedes i større omfang, end 
vi havde turdet håbe!

• Sådan var det også sidste år.

• Varer det ved?

Denne planche er en kopi af én fra sidste år!
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Fredericia 2009-2021
• Fredericia C
•Himmerigshuse
•Landskabsparker
•Skærbæk – huse øst for Skærbæk

4



Himmerigshuse: Ikke huse ud i naturen 
– men natur ind mellem husene!
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Landskabsparkerne – en satsning på 
natur og miljø (?)
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Udvikling af landskabsparkerne

• Stilleområder
• Naturgenopretning
• Naturpleje
• Økologiske landbrug – teknologi
• Pas på oaserne – kontrol
• Giv plads til naturpletter i markerne
• Tilgængelighed
• Økologiske forbindelseslinjer
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Smertensbarnet Skærbæk
(men DONG-hovedkvarteret landede nogenlunde pænt)
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Klimakommune nr. 40
(Better Place – bravo!)
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En håndsrækning til skovmåren
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Inga Nielsen vil have sin ejendom 
fredet (ca. 5,5 ha)!
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Et herligt lille sted!
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390 samlede 3,9 tons
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Tænk sig: Et forår uden gyllestank og 
med rene vande!
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Kontakten til medlemmerne:
Ture i naturen

- find dem på www.dn.dk/fredericia
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Abonner på vores nye nyhedsmail
- det sker her www.dn.dk/fredericia
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Samarbejdet med kommunens 
forvaltning, politikerne og pressen

• Vi har et godt samarbejde med den 
velkvalificerede forvaltning

• Vi har et godt samarbejde med nogle partier –
de lytter og spørger

• Og vi var på den uden en velfungerende 
lokalpresse!
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Vores arbejde i det næste år

• Udviklingen af landskabsparkerne
• Himmerigshuse – Ydre Ringvej på en bro
• Byudviklingen – Fredericia C og landsbyerne
• Grønne tage – Himmerigsh. Fredericia C, Danmark C
• Statens vandplaner – og kommunens realisering af dem
• Vi vil arbejde for at forhindre overgreb på beskyttet 

natur, diger, fortidsminder mv.
• Vi vil arbejde for at minimere ulemperne af 

landbrugsdriften (Per Kring!)
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Grønne tage - sedum
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Grønne tage – også i storbyer
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Valg til bestyrelsen

• Bestyrelsesmedlem Bent Vitting Madsen

• Suppleant Jens Aamand Kristensen
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Ledige ”job”
- PC nødvendig

1. En dygtig ”arbejdsleder”, som kan motivere 
frivillige til at …….

2. Én som kan og vil grave i tilskudsmuligheder 
– også i EU

• Vi er 140.000 i hele Danmark

• Vi er nu 1.010 DN-medlemmer i kommunen -
og vil gerne være mange flere!
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Vælgermøde efter kaffen
Velkommen i det gamle 

forsamlingshus

• Hvis ønsket om hævn og straf afgør, hvor 
krydset skal sættes!!!!

• Natur og miljø – der er ikke noget vigtigere

• Før var det amterne, men nu er det 
kommunerne, der har ansvaret for, hvor der 
skal være skov og ….
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Partierne
Indledende runde: 5 min. til hver

• Niels Henry Andersen, Borgergruppen
• Kurt Halling, Dansk Folkeparti
• Inger Nielsen, Det Konservative Folkeparti
• Jacob R. Jacobsen, Det Radikale Venstre
• Helene Østergaard, Liberal Alliance
• Lisbeth Christensen, Socialdemokraterne
• Marianne Thomsen, Socialistisk Folkeparti
• Thomas Banke, Venstre
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