Møde styregruppen. 18.2.2015
Deltager: Ole, Henning, Erling, Svend Erik, Hans Chr. og Hanne.
Naturgruppen ved Svend Erik.
Naturgruppen Deltog i høstmarked ved Ideon. Svend Erik havde en tur. "Høste i naturen". Mange var glade for at være
med, fordi de fik noget med hjem. Der blev samlet mange svampe. For dem som havde lyst til det, var der mulighed for at
gå selv og så bagefter få Svend Erik til at tjekke det man havde høstet. Naturgruppen kobler sig nok på igen til august.
På efterårsturen deltog der 25.
I januar var der en Fugleturen og Ugleturen med ca. 100 deltager. De blev delt op i 3 hold.
Svend Erik og Anton havde hver sit og så havde de fået hjælp af Jørgen, som tog den sidste gruppe. Naturgruppen
mangler ikke deltagere til turene
Planlagte ture er Forårsturen, " Jævndøgns tur" som bliver den 21. marts kl. 7.00 - 9.00. Turen blev aflyst.
Samt på skovens dag den 3 maj, som er en fugle tur.
Ole takker naturgruppen, der er ingen tvivl om, at det er naturgruppen som trækker projektet.
Hjemmesiden:
Henning kunne godt tænke sige, at de forskellige grupper får kigget på forsiden, for at få den opdateret, så det passer
med virkeligheden. Henning og Erling kigger på det.
Ole syntes det går godt med hensyn til annonce, pressemeddelelse, kalenderen og nyhedsbrev.
Der er omkring 150 som får nyhedsbrev.
Vi har fået 8000 kr. af kommunen med besked på at det nok var de sidste vi får. Det vil dog ikke forhindre os i at søge
igen. Den sidste annonce betalte Spar Nord.
Henning og Erling, følger op med skærmen i hallen og på bibliotek.
Historie gruppen. Er ikke særlig aktiv mere. Sidste møde i august og næste møde her i marts.
De er godt i gang med det aktive historiske kort. I næste nyhedsbrev vil der blive reklameret for kortet.
Gruppen er begyndt at kigge på kunstner kolonien. Går rigtig i gang med det på næste møde i marts.

Svend Erik foreslog at historie gruppen laver en aftentur hvor vi finder de gamle banespor til Hjørring. En ide han fik pga.
stor spørgelyst om det på vores sidste stormøde og vi så slutter af ved f.eks. Ideon. Vi skal have lov, da meget af det
ligger på private grunde, så derfor i første omgang en tur for de interesserede medlemmer af arbejdsgrupperne.
Erling og Svend Erik arbejdere videre med det.
Storgruppemøde. Onsdag den 22. april 2015 på Toftegårdscenteret i Sulsted.
Foredragsholder vedr. Kunstner-kolonien, Erling er ansvarlig om at finde en.
Der skal vælges en kasserer samt en revisor, begge er villige til genvalg.
Sundhedsgruppen, sker der ikke så meget. Den eneste som stadig er meget aktiv i gruppen er formanden for rideklubben
i Uggerhalne, Lise. Sammen med Lise, har projektet afleveret en masse ønsker til kommunen, men der sker ikke ret
meget, for ikke at sige, der sker intet. Ole prøver at tage fat i dem igen og beder om endnu et møde. Hvis ikke der sker
noget, tager Ole kontakt til Kirsten.
Vandtårnet. Alle 6 samråd har sagt ja til at være med i projekt vandtårn og der møder nogen op fra samrådene til
møderne. Vi er enige i, at Projekt Hammer Bakker ikke ønsker at være involveret i vandtårnet, håber det bliver
samrådene.

Næste styregruppen møde. 16.9.2015 i Grindsted hos Ole.

