
Referat 31 maj 2022 

Tilstedeværende: Ole, Amdi, Per, Peter, Inga, Hans-Erik og Lars 

 

1) Valg af referent og Ordstyrer  

Ordstyrer: Inga 

Referent: Lars  

 

2) Arrangementer  

 

i. Jubilæumsarrangement på Mols 30 april – se inspirationspapir. 

God dag – efterfølgende ros fra medlemmer. 

Inspirationspapir fra dagen om foreningens fremtidige rolle og virke (er vedlagt 

dagsorden).  

- Streaming af foredrag? 

- Bestemmelseskurser (Lars overvejer et format frem til næste møde: antal 

undervisningsgange (temaer/artsgrupper), materialer, litteratur, hjælpere, 

afsluttende ekskursion mm  

- Natlokning af sommerfugle?  

- Spisning i forbindelse med arrangementer?  

 

Vi tager inspirationspapiret op til kommende bestyrelsesmøder igen og lader os 

inspirere til nye aktiviteter og arrangementer 

 

ii. Seminar  

Dato-forslag: 29.-30. oktober - Molslaboratoriet  

Alternativt til Molslab – Gjerrild Vandrehjem eller hytte i Tofte Skov 

 

 

iii. Foredrag 

 

Kommende: 

Foredrag v. Phillip Francis Thomsen om e-DNA (Peter kontakter – uge 47) – Philip er 

villig til at stille op.  

 

Foredrag v. Emil Bjerregaard om sommerfugle – (Lars kontakter - start december, 

evt. uge 49) – Lars mangler stadig at fat i ham. Det gøres hurtigst muligt.  

 

Foredrag v. Hans Erik om Galapagos – torsdag d. 3. november 

 

NB! Guidet rundvisning på museet med oplæg til frivilligopgaver (Inga har têten) – 

gerne bag kulisserne  

 

 

iv. Ekskursioner            

Hjortebrøl v. Hindsgavl (+ marsvin og blækspruttesvamp, evt. bridge-walking) – 

fredag d. 7. oktober 



 

Ekskursion til Bollerslev Krat i september? Lørdag d. 17. september? (Peter har 

kontakten) 

 

Skjern Å/Gudens Åens Kilder i august – lørdag d. 20. august  

 

(datoer for Bollerslev Krat og Skjern Å/Gudenå kan evt. byttes rundt) 

 

NB!  

Guidet rundvisning på museet med oplæg til frivilligopgaver (Inga har têten) – 

gerne bag kulisserne  

 

Bag-kulisserne tur med præsentation af frivillig-opgaver på Mols (Inga har têten) 

 

3) Fra museet 

Inga informerer om heldagsseminar 

101 års fødselsdag – hvad vil vi bidrage med? 

- Vi deltager 

- En stand hvor foreningen præsenteres 

- Andet? 

 

4) Flora og fauna – Ole 

Der er indkommet og udkommet en ny artikel  

 

5) Andet  

a. Streaming af foredrag  

Mulighed for at streame vores foredrag til medlemmerne – enten live eller passivt.  

Vi overvejer muligheder 

 

b. Valg af repræsentant til styregruppe for Moesgaard Vildskov  

Lars sender en forespørgsel videre til De Unge Biodiversitetsambassadører – ikke længere 

relevant 

 

 

6) Evt. 

Per var på Naturmødet som foreningens repræsentant i forbindelse med debat om natur i 

råstofgrave.  

Bussen til Sprogø er fyldt op.  

Ny adresse på Inga: 

Augustenborggade 23 D, 10 til venstre, 8000 Århus C 

 

7) Næste møde – husk kalender 

Tirsdag d. 23. august – Peter står for mad, Amdi har drikkevarer med 

 

 


