Møde i naturgruppen
Tirsdag den 21. maj 2013
Deltagere:
Anton Thøger Larsen
Ole Kjær
Ole Schwarz
Afbud fra:
Svend Erik Mikkelsen
Per Kristensen

Dagsorden:
Hvordan gik det med vores aktiviteter i første halvår af 2013?
Alle ture har været velbesøgte. Godt at der har været 2 hjælpere på, når deltagerantallet er nået
op på 40. Vigtigt at huske at lodsejerne skal spørges før turen afvikles ( over 30 personer) . Dette
gælder dog ikke Aalborg kommunes arealer.
Hvilke aktiviteter har vi i sidste halvår af 2013:
26/5
Fugletur, Nattergaletur v. Svend Erik Mikkelsen
16/6
Forårsblomster i Bakkerne v. Botanisk forening
--------------------------------------------------------------------------------------------21/8
Sommertur i Bakkerne (cykeltur) v. Anton T. Larsen
14/9
Svampetur i Bakkerne v. Esben Buch
29/9
Svampetur i Bakkerne v Botanisk forening

2/10
20/10
3/11

Svampetur i Bakkerne v. Esben Buch
Løvfaldstur i Bakkerne v Ole Kjær og Nina Pedersen
Mosser i Bakkerne v Botanisk forening

Evt. et par ture v Svend Erik Mikkelsen?

Andre drøftelser:
Vi drøftede at vi ville starte nogle af turene i den vestlige del af Bakkerne f.eks. v. Sulsted Kirke
eller parkeringspladserne på Vestbjerg bakke
Vi vil forsøge til næste år at lave aktiviteter omkring svampe - hvor folk selv samler svampene ind
og så efterfølgende kan få dem kontrolleret ved en af vores naturvejledere, der står på en
parkeringsplads eller ved Ideon en times tid. Men i år er der svampeturer nok.
Ole S har spurgt Ole Faaborg og deres forening også i år laver ”åbne” svampeturer, som vi kan
medtage i vores oversigt – har endnu ikke fået tilbagemelding.
Nogle af turene kunne gå ind i Hedeselskabets områder og vil kunne foreslå Hedeselskabet at de
laver et aktivitet der kunne hedde ”Skovens drift” Dette kunne være en årlig tilbagevendende
begivenhed. Kunne også afvikles på skovens dag (5/5)
Vi vil gerne have en kontaktperson i Hedeselskabet til f.eks. når vi laver ture, som vi kan kontakte.
Vi vil også gerne have et kort over Hedeselskabets områder, så vi kan se hvordan vi kan bruge
disse arealer - også i den vestlige side af Bakkerne.
Vi vil også kunne tilbyde Hedeselskabet vedr. de jagter der afvikles her – at de kan sætte datoerne
ind på vores kalender på Hjemmesiden – så folk kan se hvornår disse finder sted.
Ole S. tager at kontakte til Hedeselskabet.
Vi mener at Søhusevej er offentlig vej som alle kan benytte. Altså en mulighed for at komme ind i
Bakkerne fra vest.
Foredrag Biblioteket
Birgit fra Biblioteket har talt om at lave et fyraftensmøde eller et aftensmøde omkring Hammer
Bakker. Det kunne ligge op til Botanisk Forenings 2 sidste arrangementer den 29/9 eller den 3/11
Ole S. spørger på storgruppemødet om der er nogen der vil deltage. Ole S tager kontakt til
Mogens Gregersen.
Open by Night den 30/5 2013 Fra 17.30 – ca. 19.30
Ole Kjær har lovet at tage denne vagt. Ole S. har fået lavet 200 foldere som kan deles ud og Ole K
har selv lavet en plakat med nogle billeder om Projekt Hammer Bakker
Storgruppemødet den 28/5
Bliver afviklet på Toftegådscentret i Sulsted
Evt.
Per Kristensen har lovet at være os behjælpelig med at udarbejde eget kortmateriale.
Han vil fremover deltage på møderne.
Næste møde.
Onsdag den 23/10 kl. 19.00 hos Ole S.
Referent: Ole S.

