Hvad arbejder DN Lemvig for?
Som resten af DN arbejder vi for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund
med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og
sundt miljø. Det gør vi på flere forskellige måder.
o Vi deltager i debatten med kommunen om kommuneplanen og alt, der
har betydning for vores natur og miljø, f.eks. planer for bebyggelse, trafik,
affaldshåndtering, vandforsyning, adgang til naturen, vindmøller og andre
vigtige emner.
o Vi følger dagligt med i om kommunen administrerer rimeligt i forhold
til love og planer. Det drejer sig f.eks. om dispensationer og tilladelser i
landzonen og i de områder, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven.
o Vi arrangerer projekter og kampagner - bl.a. naturpleje og affaldsindsamling. Vi samarbejder med Lemvigegnens Landboforening, Lemvig Kommune og Mediehuset Lemvig om den årlige kampagne for indsamling af henkastet affald langs veje og stier.
o Vi afholder ture og andre arrangementer, ofte sammen med andre foreninger. Turene giver fine naturoplevelser, og de er en god anledning til
hyggeligt og uhøjtideligt socialt samvær.
o Vi samarbejder bl.a. med landboforeningen, DOF, NST Vestjylland, fiskerne, ’’Får til kanten’’ og andre foreninger om aktuelle emner.

Foto (John Clausen): Tag med DN Lemvig ud i naturen.

Vores aktuelle arbejde
DN Lemvig har en lovsikret klageret i natur-, miljø- og plansager. Denne klageret
benytter vi lejlighedsvis. I 2015 og 2016 klagede vi f.eks. over tilladelser til
ændringer i områder med beskyttet natur.
Vi arbejder sammen med kommunen for at sikre gode adgangsforhold og
skiltning i vore fredninger, f.eks. Lemvig Sødal, Kabbel og Åmølle.

Danmarks Naturfredningsforening har 125.000 medlemmer.

I sommerhalvårets turprogram planlægger vi bl.a. ture i de tre fredede områder
og på Gjellerodde. Se mere på vores hjemmeside under Arrangementer.

I Lemvig Kommune er der ca. 560 medlemmer.

Vi arbejder uden økonomiske og partipolitiske tilhørsforhold.

Afdelingsbestyrelsen i DN Lemvig består af 6 medlemmer.

Vi søger altid dialog og samarbejde fremfor konfrontation.

Foto (Privat / www.lemvig.eu): DN Lemvig handler om naturen, men også om sammenhold og fællesskab.

Du kan deltage
Du støtter DN’s arbejde alene ved at være medlem. Men har du tid og lyst, kan
du derudover deltage i det lokale arbejde på flere måder:
o Du kan kontakte formanden eller et andet medlem af bestyrelsen, hvis du
får kendskab til et problem for naturen eller miljøet, som du gerne vil have
os til at kigge nærmere på.
o Vi vil også meget gerne høre fra dig, hvis du har gode råd og idéer til aktiviteter og projekter, vi bør tage op.

DN Lemvig

- din lokale DN-afdeling

o Du kan arbejde med et at vores projekter i en periode.
o Du kan stille op på årsmødet, hvor der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
o Du kan blive en del af forskningsprojektet Biodiversitet Nu ved at registrere dyr og planter i vores natur.
Find mere information på www.dn.dk/lemvig, hvor du også kan tilmelde dig vores
nyhedsbrev.
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