
 
Årsberetning 2020 fra jeres DDS’er i det lokale Friluftsråd i Storkøbenhavn Nord. 

 

Desværre ligger divisionsrådsmøderne i Hareskov, Bernstorff, Mølleå og Ravnsholt i år, således 

at jeg kun kan komme til møderne i Hareskov, Mølleå og Bernstorff. Jeg er ked af ikke at 

kunne møde op til mødet i Ravnsholt – så her må den skriftlige beretning stå alene. 

 

Men først en stor tak, for den massive opbakning jeg fik fra grupperne i divisionerne til det 

stiftende årsmøde i maj 2019. Det betyder meget for mig, at jeg for første gang er valgt til 

posten af alle de mange lokale foreninger – eller som hos os grupper – og dermed ikke mere 

er udpeget af korpset igennem divisionerne. Men som skrevet besøger jeg med stor glæde 

divisionerne fremover. 

 

Som formand har jeg det overordnede ansvar for Friluftsrådets arbejde i de 8 kommuner det 

lokale Friluftsråd omfatter: Egedal, Ballerup, Furesø, Herlev, Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-

Taarbæk og Gentofte. I bestyrelsen skal der sidde en kommuneansvarlig for hver af de otte 

kommuner, samt en formand og hos os har vi valgt at indvælge en handicaprepræsentant 

yderligere. Så vi er 10 personer – og heraf må en organisation højest besætte 1/3 af 

pladserne. Ud over jeg selv har vi som kommuneansvarlig for Egedal Kommune indvalgt Leif 

Tomasson der er aktiv i Ege Division – men den hører i vores egen opdeling inden for 

Friluftsrådet til i kreds Nordsjælland – og derfor skal vi i DDS finde vores egne ben at stå på i 

den nye struktur, hvor divisionsgrænser ikke følger de kommunegrænser der opstod ved 

strukturreformen i 2007. 

 

Men selvfølgelig kæmper vi i det lokale arbejde stadig for det samme som vi altid har gjort, 

nemlig de bedst mulige betinger for friluftsliv. 

Friluftsrådet er med til at kæmpe for vores interesser igennem blandt andet skovbrugerråd og 

kommunernes Grønne Råd. 

I skovene kæmper vi for let og uhindret adgang, og også for mulighed for overnatning på 

primitive teltovernatningspladser og i sheltere, som der stadig bygges rigtig mange af hvert år! 

Vi arbejder ihærdigt på at bibeholde disse muligheder i de nye urørte skove og anden 

biodiversitetsskove, hvor drift og pasning mere eller minder ophører, og dermed vil mange 

stier og småveje forsvinde med tiden, mod til gengæld en mere vild skovoplevelse. 

I kommunerne kæmper vi for bevarelse af grønne områder, for en fornuftig klimapolitik, og 

herunder også klimatilpasning, så de stigende nedbørsmængder bortledes eller opmagasineres 

på måder der kommer friluftslivet til gavn, således at oversvømmelsesbassiner kan anvendes 

til aktiviteter, når de ikke er fyldt op. Denne kamp foregår som oftest igennem kommunernes 

Grønne Råd.  

 

Hvis jeg skal nævne en enkelt ting vi har brugt meget tid på i det forløbne år, så er det 

forsøget på at renovere Rostadion på Bagsværd Sø. Mange støtter denne sag, men de der er 

imod, indsender som det er deres ret, klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Som det er 

bekendt har udflytningen af Nævnet medført meget lange behandlingstider, og det har 

yderligere forsinket hele moderniseringen. 

 

Hvert år afholder BUS - Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd – sammen med 

Friluftsrådet og deltagere i folkeoplysningsudvalgene, en fælles kursusdag. Et af temaerne er 

at finde repræsentanter til Friluftsrådet, således at der fremover møder så mange som muligt 

op til årsmøderne. Det skal der arbejdes videre med, så både DDS og de andre BUS-

organisationer også fremover kan spille en vigtig rolle i Friluftsrådets arbejde. 

 

I mange år har Friluftsrådet været sekretariat for uddelingen af ”Udlodningsmidler til 

friluftslivet” og det er stadig tilfældet – men midlerne fordeles efter nye kriterier, og i år mest 

til deltagelse i det store projekt www.voresnatur.dk hvor bl.a. Friluftsrådet er aktivt sammen 

med DR. Jeg følger omhyggeligt med i alt hvad der sker inden for udlodningsmidlerne og 

informerer regelmæssigt igennem nyhedsbreve og referater, alle de foreninger der har tilmeldt 

sig denne service – hvis I selv ønsker at følge med, så tilkendegiv det når I får indkaldelsen til 

årsmødet der afholdes 23. marts 2020. 

Ellers kan I selv følge med i regler og tidspunkter for ansøgninger på www.friluftsraadet.dk  

 

I kan altid kontakte mig på mail gb@brusch.dk eller på mobiltelefon 40163379  

 

Med spejderhilsen Gunnar Brüsch  
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