
Årsberetning for DN Gentofte,  2021  

 

Det er faktisk kun et halvt år siden vi sidst holdt årsmøde og aflagde beretning for 2020. Der var 

dog kun få deltagere på dette virtuelle møde d. 28. april og vi har set frem til at kunne mødes igen 

fysisk i en travl tid op til kommunevalget og vil gerne takke Maglegårdsskolen for at lægge lokaler 

til i år!  

Trods Corona har vi haft travlt med diverse høringssvar til bl.a. kommuneplan- og lokalplanforslag og har 

ikke holdt os tilbage med at planlægge og afholde arrangementer inden for de rammer, som Corona-

restriktionerne udstak. 

Sidst i maj mistede vi vores mangeårige og nyligt genvalgte medlem og tidligere formand Niels Henrik 

Theisler, der døde i en alder af 78 år efter flere års sygdom. NHT havde siddet i Naturfredningsforeningens 

bestyrelse i næsten 40 år og desuden været medlem af Samrådet for Storkøbenhavn og tillige formand her i 

en årrække. Til bisættelsen havde vi lavet en krans af årstidens blomster fra en naturhave, der ligesom en 

nekrolog i Villabyerne blev meget påskønnet af hans familie. 

 

Vi har også sagt farvel til Julie Stidsholt, der er flyttet og Ann Thorsted, der har valgt at fokusere på 

etablering af et Byøkologisk Forum i Jægersborg. Tak til begge for en engageret indsats i deres treårige 

valgperiode.  

 

Høringssvar om Lynetteholm (marts 2021) 



DN Gentofte tog i marts måned initiativ til et høringssvar på vegne af samtlige DN-afdelinger fra 

Gilleleje til Stevns til transportministeren, miljøministeren og boligministeren samt alle deres 

udvalg. I høringssvaret udtrykte vi stor bekymring over anlægsloven og den manglende 

miljøvurdering og anbefalede, at hele projekt Lynetteholmen genovervejes. 

Brevet kan læses på Folketingets hjemmeside her: TRU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 211: 

Henvendelse af 10/3-21 vedrørende anlægslov om Lynetteholm, fra Danmarks 

Naturfredningsforening / Folketinget (ft.dk) 

 

 

Den Nationale Affaldsindsamling (april 2021) 

På grund af Corona og forsamlingsforbuddet og for ikke at skulle ende med at aflyse Danmarks 

Naturfredningsforenings officielle affaldsindsamling igen i år, valgte DN Gentofte at lancere en 

'Corona-version' af affaldsindsamlingen ved at udlåne gribetænger til store og små tilmeldte i en 

hel uge i april. Alt man skulle gøre var at skrive sit ønske på DN Gentoftes Facebook side og hente 

tængerne hos Lea.  

Hele 172 frivillige indsamlere deltog, hvilket var langt flere end vi havde turdet håbe på. 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/tru/bilag/211/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/tru/bilag/211/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/tru/bilag/211/index.htm


 

Du kan læse artiklen i Villabyerne her: 172 frivillige samlede affald: Fandt nogle mere bizarre ting - 

sn.dk - Villabyerne 

 

Høringssvar til Kommuneplanen 2021 (juli 2021) 

DN Gentofte høringssvar blev gennemgående modtaget positivt af kommunen, idet flere af vores 

kommentarer og forslag om at sikre et grønt og bæredygtigt miljø ifølge kommunen allerede var 

imødekommet andre steder i den svært læselige digitale udgave af planforslaget. Det mest 

konkrete resultat af vores indsigelse var medtagelse af pointen om, at ombygning og renovering 

bør fremmes, da det er mere bæredygtigt end nedrivning og nybyggeri.   

Hele Kommuneplanen kan læses her: Kommuneplan 2021 - Forside (niras.dk) 

 

Høringssvar til lokalplan for Vilvordegrunden (august 2021) 

Til dette forslag betonede DN vigtigheden af at friholde det grønne område, der grænser op til 

Ellemosen for bebyggelse og sikre offentlighedens adgang. Den endelige lokalplan fastholder dog 

mulighed for opførelse af et orangeri på max. 50 m² og alene adgang til og legeplads til brug for de 

kommende beboere i de fremtidige boliger. Øvrige byggeaktiviteter sker inden for det 

eksisterende bebyggede areal. 

 

Øresundsseminar (september 2021) 

DN Gentofte og DN København inviterede i september til et dansk-svensk seminar om Øresund. 

Formålet med seminaret var at skabe dialog på tværs af Øresund og mellem de mange forskellige 

aktører, som har ansvaret for rensning og udledning af spildevand, kommunerne som har ansvaret 

for planlægningen, regionale og statslige myndigheder og de grønne organisationer, som alle har 

en rolle i bestræbelserne for at få Øresund beskyttet som internationalt marint naturområde. 

https://sn.dk/Villabyerne/172-frivillige-samlede-affald-Fandt-nogle-mere-bizarre-ting/artikel/1432292
https://sn.dk/Villabyerne/172-frivillige-samlede-affald-Fandt-nogle-mere-bizarre-ting/artikel/1432292
https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/plan/108#/


På mødet blev det tydeligt, at mens der i Sverige synes politisk vilje og organisatorisk fundament til 

at handle, mangler Danmark den nødvendige offentlige organisering for at kunne håndtere 

havmiljøet på en tilstrækkelig effektiv måde. 

Kommunerne og regionerne har formelt ingen direkte indflydelse, og den danske stat er meget 

passiv i sin ageren. Derfor er det op til lokale og regionale aktører, kommuner, grønne 

organisationer mv. at presse på for at få beskyttelsen af Øresund højere op på den politiske 

dagsorden 

Det blev også klart, at det er vigtigt på kort sigt at få stoppet de værste trusler mod miljøet, 

inklusive sandsugning, ulovligt bundtrawl i den nordlige del af Øresund, spildevandsudledning og 

ikke mindst at ophøre med at opfylde og bebygge kystnære områder (som Nordhavn og 

Lynetteholm). 

Konklusioner og resumé blev efterfølgende forelagt på Grønt Råds møde sidst i september. 

 

 

 

World Cleanup Day (september 2021) 

Med seks mødesteder afholdt DN Gentofte d. 18. september den hidtil største affaldsindsamling i 

Gentofte Kommune i samarbejde med Grøn Guide Gentofte, Vangedes Venner og Gentofte 

Kommune. Anledningen var World Cleanup Day, en dag hvor hele verden samler affald på samme 

dag. 

For at få de unge med ud og samle skrald, havde DN Gentofte arrangeret en dyst mellem 

kommunens fire gymnasier, om hvem der kunne samle mest affald. 

På bare tre timer samlede 165 personer over et kvart ton (286 kg) affald fra kommunens veje og 

grønne områder. 



 

Du kan læse mere om eventet her: Verdens største affaldsindsamling i Gentofte - sn.dk - 

Villabyerne   

 

 

Øvrige arrangementer 

 

 

 

Igen i år har vi kunnet afholde et velbesøgt  høslet på orkideé-engene ved Gentofte Sø d. 24. august, 

flagermusetur i samme område d. 6. september og kronhjortetur i Dyrehaven trods kraftigt stormvejr d. 

23. september. Hop i Havet event ved Skovshoved Havn blev flyttet fra oprindelig januar til d. 22. august, 

hvor den uheldigvis faldt sammen med et triatlonløb på Kystvejen, som vanskeliggjorde fremmødet. Her vil 

jeg særligt fremhæve det gode samarbejde vi har haft med Grøn Guide Gentofte og DOF. 

 

https://sn.dk/Villabyerne/Verdens-stoerste-affaldsindsamling-i-Gentofte/artikel/1471931
https://sn.dk/Villabyerne/Verdens-stoerste-affaldsindsamling-i-Gentofte/artikel/1471931


 

Og nu er vi samlet her til årsmøde med efterfølgende vælgermøde forud for det nært forestående 

kommunalvalg. 

Udfordringerne er mange, som det fremgår af de igangværende COP26 forhandlinger i Glasgow. Med 

dagens forventede forstærkning af afdelingsbestyrelsen og en ny, frisk kommunalbestyrelse lige om 

hjørnet, ser vi optimistisk frem til et spændende 2022. 


