
 

 

 

Møde i naturgruppen tirsdag den 22. oktober 2013 hos Ole S 

Deltagere: 
Svend Erik Mikkelsen 
Anton Thøger larsen 
Ole Kjær 
Ole Schwarz 
 

Dagsorden: 

Planlagte/afviklede ture siden sommerferien – hvordan er de gået? 

Anton kunne fortælle, at der kun havde været en deltager på hans cykeltur den 21. august  
Årsagen hertil mente Ole S. var, at der ikke var lavet PR omkring turen. Der var ikke lavet nyhedsbrev, der 
var ikke lavet pressemeddelelse til ugeaviserne, der var ikke lavet annonce til Vodskov avis – der var ”kun” 
sat en oplysning ind på vores hjemmesides kalender – og dette er altså ikke nok! 
 
Ole Kjær kunne fortælle at ca. 50 personer deltog i løvfaldsturen lørdag den 19/10 
PR omkring denne tur havde været ok – der havde dog været en enkelt fejl, idet Vodskov Avis havde glemt 
at skrive i annoncen, at turen startede fra Hammer Kirke. 
Så det er sådan vi skal lave Pr for turene fremover. 
 
Anton foreslog at vi kunne bede folk udfylde et lille spørgeskema om, hvor de havde fået deres viden om 
turene. ( avis, nyhedsbrev, venner eller?) 
 
Hvad skal vi planlægge indtil sommeren 2014? 
 
Ugeltur: 
15 januar 2014 
Kl. 19.00 - 
Start: Vodskov Kirke 
Emne: Ugler m.m. 
Ansvarlig: Svend Erik og Anton  
 
Vintertur: 
Ult. jan (f.eks. 25/1 2014?) nærmere herom – Svend Erik spørger Botanisk forening om der er jagt på deres 
arealer her. 
Kl. 13- 15 
Start: ved parkeringspladsen ved SOSU-skolen 



Emne: Fugle og natur 
Ansvarlig: Ole Kjær + Anton / Svend Erik 
 
Spor i Hammer Bakker (Kongevejen) 
Lørdag den 26 april 2014 
Kl. 10 – 14 
Madpakke medbringes 
Start: ved Bouet / Kvickly 
Emne: natur og historie 
Ansvarlig: Svend Erik og Ole Kjær 
 
 
Fugletur: 
Onsdag den 7. maj 2014 
Kl. 19 – 
Start: ved Vodskov kirke 
Emne: Fugle og natur 
Ansvarlig: Anton og Svend Erik 
 
 
Svampetur /fugletur 
En weekend i august 2014 (nærmere herom senere) 
Lørdag svampetur 
Søndag fugletur + kontrol/rådgivning af svampe man selv har plukket - kl. 14.00 ved IDEON 
Start: ved Ideon skovbutik 
Emne: Svampe og fugle 
Ansvarlig: Svend Erik + Jørgen/ Anton 
 
Skal vi blande os i at der sættes hegn op i skoven og stier bliver spærret 
Anton fortalte, at Naturfredningsforeningen ofte blev bedt om at tage kontakten til kommune, men 
opfordrede til, at borgerne selv gjorde dette. Dette kan både gøre anonymt eller ved opgivelse af navn. 
Kommunen der har tilsynspligten vil altid tage henvendelserne alvorligt. Borger fra Grindsted er et godt 
eksempel herpå. 
 
Evt.   
Jørgen Jensen(fugle /Uggerhalne) og Nina Larsen har begge fået tilbudt om at deltage i naturgruppens 
møder – men har p.t. sagt nej tak til dette. 
 
Næste møde: 
den 10/6-2014 hos Ole S 
 
Referent: 
Ole Schwarz 


