Møde i naturgruppen tirsdag, den 10. juni 2014 hos Ole S
Deltagere:
Svend Erik Mikkelsen
Anton Thøger larsen
Ole Kjær
Ole Schwarz

Dagsorden:
Planlagte/afviklede ture første halvår af 2014 – hvordan er de gået?
Ugleturen den 15. januar blev afviklet med ca. 80 personer
God tur dog ikke med kontakt til ugler men med den dejlige natur
Anton var tovholder
Vinterturen den 25. januar blev afviklet med ca. 60 personer
God tur hvor man fik kontakt til vinteren
Ole K var tovholder
Spor igennem Bakkerne
Skulle være afholdt den 26. april men blev skubbet til Hærvejens indvielse den 24. maj 2014
Der var kun ca. 15 personer der deltog i cykelturen
Anton og Ole K var tovholder
Hærvejens indvielse blev en stor succes med ca. 200 deltagende
Fugletur den 7. maj 2014 blev afviklet med ca. 80 deltagere
Anton og Svend Erik var tovholdere
Vi havde efterfølgende en drøftelse af hvor mange der kunne deltage på disse ture i Hammer Bakker
Deltagerantallet er, blev højt - men vi vil helst ikke have et max. antal på – idet dette vil kræve tilmelding og
dermed en del adm. arbejde. Så vi vil p.t. nøjes med at følge udviklingen
Cykelture er åbenbart ikke i høj kurs – så dette vil vi fremover undlade
Vi drøftede også om der skulle udarbejdes spørgeskemaer til dem der deltager i turene - men dette blev
udskudt.
Obs på at der den 26/6 er indbudt til drøftelse/foredrag om natur/skove i Aalborg Kommune

Nye aktiviteter:
Svampe/fugletur
30. eller 31. august
Sted: Ideons Høstmarked
Emne: Hvad kan man spise i naturen / Fugletur (svampe)
Ansvarlige: Svend Erik + Ole K
Svend Erik taler med Ideon om valg af dato / samt emne
Fremtidens Hammer Bakker - hvordan kommer den til at se ud?
Tur med person fra Aalborg kommune (evt. Flemming Helsinge)
Fortælling om hvordan fremtidens Hammer Bakker kommer til at se ud – hvilken planer har kommunen
Medio september
18.30 - 20.00
Sted?
Ole S kontakter Aalborg kommune herom
Aalborg kommune har svampetur den 6/9 og 24/9 i Hammer Bakker (se opslag i ”NATURVEJLEDEREN”)
Efterårstur
Torsdag den 16/10 2014
kl. 16.00 – 18.00
Sted:?
Ansvarlig: Ole K + evt. Nina/ Anton
Ole vil kontakte Vodskov cykelklub med henblik på at få samlet en del MTB-folk og lave en tur for dem i
bakkerne. Målgruppen skulle både være egne cykelryttere samt andre (tilbud). Man kunne på denne måde
lave lidt PR for klubben og snakke lidt om regler/etik når man køre MTB
Tid: Efteråret

2015:
Fugletur
Jan 2015
Kl. 15.00 – 17.00
Sted?
Ansvarlig: Svend Erik
Ugletur
4. februar 2015
Sted?
Ansvarlig: Anton / (Svend Erik)
Næste møde:
Tirsdag den 4. november 2014 – kl. 19.00 hos Ole S
Referent:
Ole Schwarz

