Projekt hammer Bakker

Referat fra naturgruppens møde den 22. maj 2012
Sted: Hos Ole S
Deltagere:
Ole Kjær
Anton Thøger Larsen
Svend Erik Mikkelsen
Ole Schwarz
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Opfølgning af aftaler fra sidste gang (ud fra sidste referat)
Spørgekasse omkring natur og dyr i bakkerne
Velkomst tur i Bakkerne til nye borgere i vores byer (de 6 samråd)
Eventuelt
Næste møde

Ad 1:
Svend Erik
laver for ornitologisk forening 2 fugle ture om året
Tidspunkt: Marts og maj
Disse indgår p.t. i vores kalender
Svend Erik vil dog også gerne lave en sommerfugletur i juni
Svend Erik har taget kontakt til Jørgen Jensen i Uggerhalne der gerne vil være med på at lave nogle
fugleture. Svend Erik har aftalt at Jørgen tager med på hans næste tur – for at opleve opgaven og deltager
så selv i efteråret
Sven Erik tale med Aage Pedersen, Botanisk forening omkring naturpleje
Anton
har taget kontakt til Botanisk forening v. Anne Marie Steffensen vedr. jubilæumsaktiviteter i 2013
Der er endnu ikke lavet aftale
Anton laver også tur for Nørresundby bank - men denne kan kun komme med i vores kalender, hvis denne
tur er åben for alle – Anton giver besked herom!
En tur på Blomstensdag den 17/6 evt. sammen med botanisk forening
Ole K
har taget kontakt med Nina Larsen og har lavet aftale om at de sammen laver 4 årstidsture /
oplevelsesture i Bakkerne
Tidspunkt: jan. maj, aug. og dec.
Ole S
Har haft kontakt til Ole Faaborg der har oplyst at ”svampeforeningen” er i gang med at lave 2 ture, der kan
komme med i vores kalender.
Ole Faaborg har henvist til Henning Christensen, som Ole S så tager kontakt til

Skovensdag i maj - Ole kontakter lodsejersammenslutningen og kommunen for at høre hvad de har af
planer her
Ole kontakter også lodsejersammenslutningen vedr. oplysninger til vores kalender om jagt og hvor
Tidspunkter for svampeture: sept., og oktober, samt Skovens dag i maj

Forsøg på en årskalender:
Nytår: Ugletur, Årstidstur andet: fodslaw’s vintertur i bakkerne
Marts: fugletur
Maj: Årtidstur og Fugletur, Skovensdag, andet sommergudtjeneste og limfjordsløbet
Juni Sommerfugletur, Blomsternes dag 17/6
August: ult. Årtidstur
Sept. svampetur
Oktober svampetur
Dec. Årstidstur
Ad. 2.
Spørgsmål til Projekt Hammer bakker omkring dyr, fugle og planter ( naturen)
Vi har tidligere drøftet at Naturgruppen gerne vil have lavet en service til borgerne omkring de spørgsmål
de har i forhold til oplevelser i naturen i Hammer bakker
Vi har først tænkt på en mailadresse som stod på hjemmesiden som folk kunne sende (spørgsmål inkl.
billede og oplysning om hvor billedet er taget og hvornår)
Vi tænker at dette vil kræve en del arbejde af hjemmesidegruppen – i forhold til at dele disse spørgsmål ud
til de forskellige eksperter vi har i projektet
Derefter drøftede vi at dette kunne løses ved at lave en ”blok” hvor folk kunne skrive på (svar og
spørgsmål) Ekspertpanelet kunne så regelmæssigt gå ind og komme med deres svar (hjælp)
Vi vil spørge hjemmesidegruppen om hvordan det kan løses
Ad. 3.
Velkomsttur i Bakkerne - til vores nye borgere i de 6 samrådsområder
Vi snakkede om det skulle være for alle 6 samråd på en gang eller en opdeling
Vi snakkede om det skulle være en gåtur eller en cykeltur rundt i bakkerne
Vi snakkede om, at det skulle være en tur alle kunne deltage i (altså ikke en lang tur)
Vi ville snakke om samrådene omkring deres ønsker
Vi forventer opstart af aktiviteten i 2013
Samrådene må komme med oplysningerne - eller sagt på en anden måde - vi oplyser samrådene omkring
dato, tid og mødested - så må samrådene sørge for at informere nye borgere i deres lokalområde
Ad. 4.
Evt.
Naturstyrelsen engagemeneter i lokaleområderne
Ole s har set at Naturstyrelsen har flere engagenemeter i Vendsyssel,
Ole S kontakter afdelingen i Himmerland som Aalborg at høre under
Ad. 5
Næste møde:
Tirsdag den 28/8 kl. 19.00 hos Ole S.

