
Generalforsamling    12.-2.-14.

Velkommen og dejligt at se så mange !

Siden sidste års generalforsamling er der sket en del.

Vi har haft den glæde at vores medlemstal i 2013 kom op på 220 og det var er en pæn fremgang.

Det ramte dog ikke  vores håb/ønske om at nå 250 – og hvis det gik rigtig højt 300.

Men det vi så ikke nåede i -13 kan vi jo så sætte næsen op efter at nå i år. Og her kan jeg jo godt indskyde at 
vi allerede nu  er kommet op på 235 medlemmer. Jeg vil gerne gentage vores bøn fra sidste år: hvis I, der nu 
er medlemmer, bare skaffer eet medlem mere, ja så ”kører” det!

Lige et lille tilbageblik på vore aktiviteter i 2013:

På sidste generalforsamling havde vi stor glæde af et billedforedrag af et ungt par, der havde revet et år ud 
af kalenderen for at tilbringe dette år i vildmarken med deres to børn. Det var spændende at høre Marietta 
og Lars fortælle om deres år i den svenske vildmark med  temp. ned til – 33 grader- hente vand i tilfrosset 
vandløb- leve med samer og deres rener o mm

I marts måned havde vi en tur m/ Aage Ebbesen, Silkeborg kom. til Sorring Skelbæk, men vejrguderne var 
imod os og det holdt alle hjemme – næsten. Der var kun tre mødt frem.

I april måned havde vi vores årlige affaldsindsamling, hvor der  i alt  var 8 indsamlingsteder i sving. 

Det drejede sig om: Fårvang-Skorup- Horn –  Truust-  Sminge  – Grauballe -  Sorring og Gjern.   Alle steder 
blev der samlet sækkevis af affald – også skrammel af størrelser, der ikke kunne proppes i sækkene , men 
dette og de mange sække, hentede kom. vejfolk for os.  

I maj måned blev vi glædeligt beæret med en gave fra Kultursamvirket – en check på 10.000 kr.

Vi er meget glade for dette skulderklap – det varmer. Vi har i bestyrelsen ikke helt endnu besluttet, hvad 
pengene skal bruges til : dog skal det selvfølgelig være noget lokalt og gerne  til  varigt minde. 

Maj måned arr. : d. 23. maj kunne man bese Minivådområdet v/ Skannerup. Her fortalte to forskere frå Åu

om anlægget, der er et forsøg, der skal køre i tre år. 

31. maj – der  jo  var vores 2 års   fødselsdag indviede vi sammen med Fårvang Lokalråd en lille sti v/ 
Skovsøen.

Kom. har ryddet op i søen (men det må gøres igen, da uønsket vækst ta`r overhånd). Der er også plantet nye 
træer, men pga vejrliget, blev det stort set og en ”ommer” 

I juni fik vores medlem nr. 200 overrakt blomster. Kan vi håbe at det sker med nr. 300 i år ?

12. juni havde vi Jan Kj. med på tur v/ St. Troldhøj. JK fortalte om de tiltag SN –styrelsen havde taget for at 



landskabspleje området. Det er meningen, at når uønskede vækster er fjernet, at få skotsk  højlandkvæg til 
at tage sig af plejen. Og hvis dyrene ellers ikke ta`r på springtur ! går det vist meget godt.

26. juni indviede vi den nye sti på golfbanen i Gjern. Det har holdt hårdt og har krævet mange forhandlinger 
at nå til at der skulle være en sti der,  men med kom. hjælp lykkedes det og nu kan alle og enhver gå den 
dejlige tur .Det skal dog pointeres at den nuv. ejer af banen straks var positiv overfor ideen. Ved indvielsen 
fortalte Hakon Nielsen om gamle tider og bl. a hvorfor det hedder Grebdalsvej og Helligkilden.

I august md. var vi på vores årlige sejltur på Tange Sø.  Vi er blandt de mange der mener at 
søen skal blive, hvor den er og det var jo også medvirkende til at vi gik ud af DN og startede 
vores egen lokale forening. 

Vi håber på  i vi  årene femover  stadig kan ha` dette indslag som en årlig begivenhed. Vi har lovning fra de 
flinke skippere, at vi sejler ud igen  aug. 

 Vi har i foråret og senere på sommeren  været  på flere lokale  markeder for at øge opmærksomheden om 
GN. Vi har været i Sorring –i Grauballe og i Fårvang

I sept. Havde vi en aftale m/ medl. Fra Naturfond gl. Ry om et besøg i bakkerne. Her hørte vi få der var mødt 
op i øsende regnvejr om planer for fortsat naturgenopretning i bakkerne. Lige så inspirerende som vådt!

29. -9. kom den for os længe ventede dag: her kunne vi sammen med Mona og Jens Poulsen og andre 
lodsejere indvi første del af stien i Egedalsmosen. Vi har ryddet et pænt stort stykke for uønskede vækster 
og lagt flydebroer ud på noget af stien. Vi havde rigtig god hjælp af flere medlemmer og det er dejligt med 
disse extra hænder ! Vi er ikke færdige derude – slet ikke- så der er her en slet skjult opfordring til at komme 
og gi` en hånd med. 

Området er rigtig dejligt og fortjener at vi sammen passer på det. Stor tak til lodsejerne derude og vi glæder 
os til at komme videre i arbejdet. 

Sidste arr. i 2013 var et foredrag af Jan K.: Ulve og andre indvandrende dyr. Jan fortalte på sin bekendte 
måde medlevende og interessant om emnet. Og mente at om ikke så mange år er der ynglende ulve i DK.

Dette var om arr. og til sidst vil jeg lige sige at vi er utroligt glade for opbakningen til GN og også for hjælp af 
medlemmer udenfor bestyrelsen. Vi har ikke kunnet gennemføre vore forsk. projekter uden hjælp fra jer.  

Det gælder både vore mange aff.indsamlinger – hjælp v/ rydninger- stiers vedligeholdelser mm I år har vi 
også lovning på at Skorup og  Toustrup er med og tak til alle jer der gør et kæmpearbejde for at holde rent i 
vores område.

Planer for 2014: at få Grauballemandens sti på kortet – at få Gjern Å projektet på kortet- at få Åshøj 
projektet på kortet og sidst,  men mest vigtigt er det, at vi fortsætter arbejdet med at rydde i Egedalsmosen, 
så alle lodderne  kan stå lige så flot, som det der er ryddet. Og her igen en bøn til alle medlemmer. Har I tid 
og kræfter vil vi være meget taknemmelige for at I gi`r en hånd med i arbejdet.




