
Referat  

Bestyrelsesmøde JNF 3. juni 2021 

Tilstede: Inga, Per, Amdi, Ole, Peter, Birgitte, Tobias, Lars – og Rikke via Teams 

Ordstyrer: Inga  

Referent: Lars  

Dagsorden og referat: 

1. Siden sidst 

Der har været afholdt to ekskursioner 

En til Naturnationalpark Fussingø – God tur med god opbakning og god guide. 

En tur til Treldenæs – pga. lidt dato forvirring var der begrænset opbakning. Men ellers fin tur.  

Lars har forsøgt at få fat i Erling Mørch, men har ikke kunne komme igennem på mail. På et galleri står 
en fugl i størrelse med en vibe i omegnen af 2.700,-. Lars forsøger at få fat i Erling gennem Facebook og 
høre, hvad han har af fugle og til hvilke priser.  

Det er uvist hvornår museet holder jubilæum.  

JNF støtter museet økonomisk med 3.000 kr til opgradering af  auditorium, hvor vi har været med i en 
ansøgning på museets vegne.  

 

2. Nye arrangementer 

Næste arrangement er d. 22. juni – Kasted Mose. Peter er guide.  

21. August – tur til Mølgaard Overdrev. Peter er guide og kontakter Westy Esbersen.  

11. september – Livø. Per prøver at finde en guide.   

9. oktober - Tur til Hindsgavl – hjortebrunst, marsvin og blækspruttesvamp. Amdi spørger naturcentret. 

30. oktober – svampetur – Peter kontakter Anders. 

Genforeningsfest – markering af 10 års jubilæum for sammenslutning - 27. november  

- Arbejdsgruppe: Peter, Tobias – aktiverer resten af bestyrelsen efter behov.  
Forslag til tema: Når naturhistorien viser vejen mod fremtiden 
Mulige foredragsholdere: (Sussi Pagh), Emil Bjerregård, Morten DD, Rune Engelbreth, Søren Olsen   

 

Tur til Molslaboratoriet. f.eks. i februar. Tobias spørger Morten eller Marianne.  

 
3. Nyt fra museet 

Inga orienterer. 



Foreningen vil gerne sende medarbejderne på Molslaboratoriet en tanke i anledning af den 
igangværende kampagne og hetz som de oplever. Tobias køber en blomst og en kurv med øl og 
chokolade. Inga skriver et kort på vegne af bestyrelsen.  

 
4. Økonomi 

Der er sendt betalingsanmodninger ud for medlemskaber af foreningen.  

Økonomien i foreningen er god.  

Siden årsskiftet er der kommet 9 nye medlemmer, hvilket er godt i forhold til den nuværende corona-
situation.  

Der afsat ca. 5.000 til gaven til museet. Der er et forslag om rødrygget tornskade.  

 
5. Vildskov 

Intet nyt under solen.  

Der har ikke været møder i kernegruppen, da der har været gang i en politisk proces omkring 
udformning og størrelse.  

 
6. Evt.   

Tobias er blevet kontaktet af Mårslet Fællesråd, hvor har en ide om at binde naturen sammen langs 
Giberåen ud til Moesgaard Skovene. Men vi afventer et nærmere projektudspil. 

 

Næste møde: der udsendes en doodle med mødedatoer i august og september. Lars udsender.  

 

 


