JNF Bestyrelsesmøde d. 5/10 2021
Tilstedeværende: Rikke, Peter, Inga, Birgitte, Amdi, Tobias, Ole, Per og Lars
Ordstyrer: Inga
Referent: Lars
Dagsorden og referat:
1. Godkendelse, og tilføjelse til dagsorden.
Punkter tilføjet og dagsorden godkendt.
2. Afholdte arrangementer (tur til Kasted Mose og Livø)
a. Kasted Mose
Turbeskrivelse på hjemmesiden. Ca. 20 deltagere.
Desværre ingen deltagere fra det lokale kogræsser laug.
Området er ved at udvikle fint til
b. Mølgaard overdrev (m. Hammermøllesø)
Turbeskrivelse på hjemmesiden. Kun 7 deltagere.
Ellers en fin tur.
c. Livø
Fin tur. Rundvisning af den pensionerede færgemand, så en række
anderledes fortællinger.
7 deltagere på turen.
Turbeskrivelse er under udformning.
d. Foredrag m. Sussi Pagh om kragefugle sammen med DOF-Østjylland.
Ca. 60 deltagere.
Det nye auditorium fungerer godt – nemt at bruge udstyret.
Det kunne være fint at kunne dæmpe lyset lidt, men det går ikke ud over
projektorbilledet, hvis man ikke gør.
På papiret er der samme antal pladser som tidligere, men så sidder man lidt
tæt.

3. Kommende arrangementer,
a. Hindsgavl
Aflyst, da det ikke kunne lykkes at få arrangementet arrangeret som det var
ønsket
b. Svampetur
Lørdag d. 30. oktober i Ringelmoseskov.
Annonceres i næste nyhedsbrev.
Evt. skal det arrangeres fælleskørsel.

c. Jubilæumsfest.
Bliver for snævert planlægningsmæssigt at få arrangeret til dagen.
Der er planer om at lave noget til et senere tidspunkt, men det er endnu ikke
helt på plads.
Formen kunne minde om en temadag med heldagsarrangement og
fællesspisning.
Men det kan også være en jubilæumsekskursion?
11. juni og er i spil som dato.
21. maj som alternativ.
(begge datoer er ledig i Molslabs booking kalender).
Inga har et muligt forslag til en foredragsholder – evt. til en anden dag.
d. Temadag for de grønne foreninger.
Der er ikke meldt noget ud.
Vi prøver at kontakte Søren Højager.
e. Foredrag i vintersæsonen.
Emil Bjerregaard med udviklingen af den danske sommerfuglefauna –
december (Tobias undersøger dato)
Nina Tofte med en udviklingen af bynatur – November (Tobias undersøger
dato: (16)/17/18 november)
Danmarks Vilde Orkideer med Peter i Oktober, f.eks. torsdag d. 28. oktober
eller onsdag d. 3. november.
Turberetning om Mexico med Cecilie og Michael – 2/3 uger inde i januar (evt.
d. 20. januar)
Turberetning om Surtsey til februar - 8/9/10?
Generalforsamling i marts 2022 – foredrag?
Foredrag om ulv ved Thomas Boesdahl
Tirsdag d. 8. marts. Spisning kl 17.30.
Som ”betaling” for foredraget sponsorerer JNF et vildtkamera til overvågning
af ulv. Foreslår at Boesdal laver et skriv til Flora og Fauna og brugen af
kameraet.
Vi tjekker datoer med Lars Bøgh
4. Nyt fra Nat. Mus.
Inga orienterer.
Vi skal indstille repræsentanter til museets bestyrelse til foråret. Der overvejes
kandidater frem til næste bestyrelsesmøde.
Natur Historisk Museum forslår at JNF har ikke længere skal have gratis adgang til
museum (det virker som om at museet ikke ønsker at JNF har særstatus). JNF kan
ikke acceptere at vi ikke har særstatus: JNF er medgrundlægger at museet, er
støtte forening for museet og har en hævdvunden gratis adgang til museet.
Gave til museet i anledning af deres fødselsdag: Hvad status?

5. Flora og Fauna hvis der er nyt
Boganmeldelser er lagt på nettet. Artikel om tårnfalke.
Flere artikel på vej blandt andet om Hjelms fugle med perspektiv tilbage i tid.
6. Opdatering fra Moesgaard Vildskov
Forligskredsen har forladt scenarie 2b og er blevet enige om 2a
Desuden omlægningen af 112 ha landbrugsjord op til Moesgaard vildskov
Stadsbiolog.

6. Evt.
- Weekendseminar i 2022 tages op på næste på.
- Kongelunden følgegruppe (orienterende).
- DGK skal tages op på næste møde
- Gave ti museet.
- Boesdal om Ulve tager to timer og derfor skal det ikke ligge efter en
generalforsamling. Vi tager foredrag til generalforsamling på næste møde.

