Referat fra Naturgruppens møde den 24. november 2015, kl. 19.00 hos Ole S
Deltagere:
Jørgen Jensen
Svend Erik Mikkelsen
Ole Kjær
Ole Schwarz
Afbud fra:
Anton Thøger Larsen
Nina Larsen

Dagsorden:
Referatet fra den 19. maj 2015 er udsendt og godkendt
Evaluering af sidste halvårs aktiviteter:
Sommerfugleturen den 4. juli
Her deltog der kun nogle få
Svend Erik Mikkelsen var tovholder
Svampeturer den 6. september i forbindelse med Idions høstmarked
Her deltog ca. 30 personer
Ole Kjær og Svend Erik Mikkelsen var tovholder
Planlægning af turene ad ”Den Gamle Kongevej” den 24. september
Her deltog naturvejlederne samt repr. fra den Historiske gruppe, idet turen skal være en kombitur hvor
man både ser på naturen og høre om historien (herunder tomterne).
Den første tur ad ”Den Gamle Kongevej” blev afviklet den 10. oktober
Turen gik fra Vodskov Kirke via ”Den Gamle Kongevej” til Idion
Ca. 60 personer deltog
Naturvejlederne og repr. fra den Historiske gruppe deltog.
Den anden tur ad ”Den Gamle Kongevej” blev afviklet den 21. november
Turen gik fra Hammer via ”Den Gamle Kongevej” til Idion
Ca. 60 personer deltog
Naturvejlederne og repr. fra den Historiske gruppe deltog.
Den 2. december afholder Projekt Hammer Bakker et foredrag på Toftegårdscentert (storgruppemøde)
hvor Rasmus Fuglsang Frederiksen kommer og holder et foredrag om hvad der sker på Botanisk Forenings
arealer i Hammer Bakker.

Kommende aktiviteter (1. januar – 30. juni 2016)
Vinter/fugletur
 Den 9. januar
 Start ved Vodskov kirkes p-plads
 Kl. 13.00 – ca. kl. 15.00
 Turen bliver afviklet på Aalborg kommunes arealer.
 Ansvarlige: Svend Erik Mikkelsen og Anton Thøger Larsen.
Skovens Dag
 Den 1. maj
 klokken?
 Bliver afviklet sammen med Idion
 Tovholdere: Svend Erik Mikkelsen, Jørgen Jensen, Anton Thøger Larsen
Forårsturen
 Den 21. maj
 Klokken 9.00  Tema: Natur og historie
 Turen går via så mange søer som muligt
 Nina Larsen fortæller om søerne
 Historiegruppen (Erling og Henning) fortæller om de tomter som man kommer forbi.
 Naturvejlederne fortæller om naturen (Svend Erik Mikkelsen, Anton Thøger Larsen, Ole Kjær og
Jørgen Larsen).
 Når turen er planlagt skal relevante lodsejere spørges.
Herudover vil styregruppen planlægge et foredrag i april/maj md. inkl. storgruppemøde/ generalforsamling.
Emne til efteråret 2016 – De glemte haver (tomterne) skal afvikles sammen med Historiegruppen.
Møde med Aalborg kommune den 19. november:
Ole S fortalte kort om de forskellige punkter: Borde og bænke, Udsigtspunkter, Afmærkning af stier,
herunder ridesti, nye stier m. m. Referat kommer snart og vil blive udsendt til alle i Naturgruppen.
Evt:
Vi vil spørge Ole Fåborg om han vil indtræde i Naturgruppen.
Ole Fåborg har stort kendskab til svampen og ved en bunke om naturen generelt.
Næste møde:
Onsdag den 11. maj kl. 19.00 hos Ole S ( jeg kan ikke huske om vi fik aftalt et møde – har ikke skrevet det
op – så derfor er mødedatoen et forslag - hvis du ikke kan her – så kontakt mig hurtigst muligt – tak
Referent:
Ole Schwarz

