Bestyrelsesmøde 17-11-2021
Tilstedeværende: Amdi, Ole, Rikke, Birgitte, Peter og Lars
Afbud: Per, Tobias og Inga

1: Siden sidst
Der har været afholdt foredrag om bynatur og et foredrag om orkidéer samt en svampetur.
Svampeturen blev (desværre) flyttet til midt i efterårsferien, så der var kun 7 deltagere – til gengæld var
vejret fantastisk og der var også svampe at finde. Så god tur. Peter skriver et par linjer om arrangementet
ved lejlighed.
Foredrag om bynatur ved Nina Tofte – ca. 20 deltagere. Bl.a. vinklet på, hvilken effekt naturen i byen har på
os mennesker.
Orkidé-foredrag – ca. 25 deltager. Foredragsholderen meddeler, at han kun har fået positive tilkendegivelser
– og Ole bekræfter.
En del unge mennesker og studerende til begge foredrag.
Museet havde jubilæums-arrangement for de grønne foreninger med ca. 40 deltagere. JNF gav en fin
husskade-skulptur som gave som nu troner i museets frokoststue.
2: Nye/kommende arrangementer
9. december – Emil Bjerregaard om sommerfugle
Januar – turberetning om Mexico – mangler dato!
Februar – ulveforedrag med Thomas Boesdal - afklaring af dato mangler!
8. marts – Asser med turberetning om Surtsey – i forbindelse med generalforsamling
2. april – flagermustur til Daugbjerg kalkgruber v. Morten Elmeros
Grønne Foreningers Temadag – møde d. 18. november 2021
Sprogø-tur – Ole er i fortsat dialog herom. Vi henter tilbud hjem vedr. bus.
Mulig tur til Hørret Skov efter orkidéer i maj/juni?
Muligt tur til Tunø? (sidste tur er mere end 5 år siden)
3: Nyt fra museet

Museet har rettet henvendelse til foreningen om vi vil kontakte vores medlemmer med en bøn om at støtte
museet via donationer. Vi sender med nyhedsbrev og lægger på hjemmesiden.
4: Nyt fra bladet
To artikler på vej: en lang artikel om Hjelms fugle (en opfølgning på tællinger lavet i ’70erne).
En artikel om lille lynggræshoppe i nationalpark Molsbjerge.
Derudover nekrolog for Bernt Løjtnant.
5: Det Grønne Kontaktudvalg
Lars orienterer om Det Grønne Kontaktudvalgs møde med Miljøministeren.
6: Naturnationalparker
Miljøministeren har udtryk ønske om, at de grønne foreninger bakker op om naturnationalparkerne og den
proces der p.t. foregår ved bl.a. at oplyse om de faktiske forhold, der vil gøre sig gældende, overfor der
medlemmer.
7: Økonomi
Foreningen har stadig en god økonomi.
Der er kommet 10 nyindmeldelser, mens 17 har meldt sig ud/ikke betalt kontingent.
Ca. 250 ordinære medlemmer og abonnenter på bladet.
8: evt.
Til næste møde:
Jubilæumsarrangement (evt. på Molslaboratoriet)
Punkt vedr. bestyrelsesseminar skydes til næste gang
Status på årshæfte for bladet – Peter spørger Thomas.

Næste møde en gang i januar, f.eks. tirsdag/onsdag i uge 2, 3 eller 4 – Ole laver en doodle

