Projekt Hammer Bakker
Referat fra møde i naturgruppen 30 / 1 2013.
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat fra sidste møde godkendt.
3. Hvad sker der arbejdsgruppen/justering af opgaver:
Vi gennemgik medsendte liste på arbejdsopgaver. De 2 første opgaver på listen er
gennemført med god succes. På Ugle-turen deltog ca. 15 personer. Kragefuglene svigtede,
det same gjorde Uglerne, så i stedet gik turen til Rærup, hvor der var masser af Svaner,
Gæs og Ænder at se på. Turen sluttede af med et kig på Stjernehimlen, som fremstod på
smukkeste vis.
Til nytårsturen mødte der ca. 60 deltagere. Deltagerne fik en god oplevelse og mange gav
udtryk for stor tilfredshed med turen..
Følgende arrangementer planlagde vi for kommende periode:
Fugletur i Marts Sv. E. planlægger meget snart.
Forårstur i april: Ole K planlægger sammen med Nina.
Affaldsindsamling i forbindelse med D. N. affaldsindsamling den 21. og 22. april.
Ole S. kontakter Lodsejerne m. h. b. på at lave et fælles arrangement.
Fugletur 14 Maj. Anton og Sv. E. står for turen som er en skumrings/aftentur.
Resten af årets program planlægges på mødet i maj.
Svend Erik har kontaktet Åge Pedersen vedr. Botanisk foreningsjubilæum, men har ikke
fået svar endnu. Arbejder videre med sagen.
4. Ole K. og Svend Erik kan begge deltage om nødvendigt til mødet med Aalborg kommune.
5. Ole K og Svend Erik agter begge at deltage til storgruppemødet den 19/2.
6. Punktet er ikke behandlet, da vi var i tvivl om hvad vi skulle forholde os til?, vedr. logokonkurrencen
7. Vi foreslår der inviteres en foredragsholder som trækplaster til generalforsamlingen.
8. Eventuelt: Vi talte om, at vi til mødet i maj, bør drøfte mulighed for, at planlægge ture med
udgangspunkt i Vestbjergområdet, så vi får trukket området mere med i projektet.
Det vil være oplagt at gøre det i samarbejde med skovbutikken Ideon.
Vi var lidt usikre på proceduren omkring indlæggelsen af aktiviteter på hjemmesiden.
Sker det automatisk via referatet, eller hvordan?
9. Næste møde: Tirsdag den 21. maj hos Ole S.
Ref. Svend Erik.

