
Årsberetning  31.-5.-11 til 31.12.-11 GJERN NATUR

Det  første godt  ½ år , der er gået siden vores stiftende generalforsamling d. 31.-5.11, har  udelukkende 
været en positiv og glædelig oplevelse med stor opbakning,

Til generalforsamlingen d. 31.-5.-11 var der mødt 20 op og 10 havde på forhånd vist interesse for vore 
tiltag.

Det er jo ikke nogen hemmelig hed at vi brød ud af DN pga en markant uenighed  vedr. Tange Sø.

Vi, fra DN`s  daværende bestyrelse meldte os kollektivt ud og vi var straks enige i, at vi gerne ville arbejde 
for og med naturen i ”gl. Gjern Kommune”.

Det skal her også nævnes at vi har fået høringsret, når Silkeborg Kommune har sager til høring og det er vi 
meget tilfredse med. Vi interesserer os selvsagt for sager, der vedrører  ”vores” afdeling af kommunen.

Vi har også mødt stor velvilje og hjælpsomhed fra Miljøafdelingen, der er klar med råd og dåd, når vi 
henvender  os. f. eks. har kom. fået fremstillet INFO- skilt v/ P-plads v Sorring Søderskov (Låsbyvej) og pt er 
de i gang med at lave plancher for os.

På generalforsamlingen blev der valgt 5 best. medlemmer og 2 suppleanter.

Vi har i den tid, der er gået arbejdet med stier og adgange til naturen flere steder. Der er ryddet arealer, så 
interesserede virkelig kan få fine oplevelser i naturen – foruden de, der jo er der i forvejen.

Et af vore formål er jo netop at oprette adgang til endnu flere naturperler, end dem vi  allerede kender til.

Vores arrangementer i 2011 har været med mange deltager og det er glædeligt, for så er det endnu sjovere 
at arrangere noget og det gi`r jo  også  optimisme til os i bestyrelsen.

Salten Profilet – en ”tyvstart” - vi havde annonceret turen, da vi trak os fra DN. Her mødte ca. 50 op til

et spændende kik og god og meget interessant  forklaring af geolog Frede Johannesen

D. 15.juni havde vi den næste  tur  m/ Jan Kjærgård som guide på  hvad vi kaldte ”FRA TOP TIL TOP” Der var 
mødt omk. 50 op .Vi gik op på ST. Troldhøj og derfra til Lille Troldhøj ad kendte og ukendte stier. JK er jo altid 
en god og spændende guide. 

D.7.august var vi rep. v/ Solbærhøsten  i Sorring og der fik vi medlem nr 100 !

D. 12. aug. var vi på sejltur på Tange Sø.  Otte både og omk. 50 personer + skippere var vi. En smuk og 
dejlig tur i godt samarbejde m/ Ans Sejlklub. Vi gentager succesen i august i år. (spec medlemsgode?)

D. 17. august  indviede vi sti i Sorring Søderskov. Her havde vi fået lov af Friesenborg til at gøre opm. 
på stien og kommunen var her  på banen med et info. Skilt på P-pladsen  kort før skoven . 80 
deltog !Danmarks første tosp. Motorvej -der kan føres omk 1000 år tilbage

D. 8. sept. havde vi  en geocaching-tur arr. af Arne Augustesen, Skannerup. Her var vi ikke ret mange mødt 
op, men vi fik et godt indblik i denne  aktivitet. Det foregik v/ Troldbjerg



D. 29. okt.  Her havde vi igen en god oplevelse med 25 interesserede medlemmer: Naturplaner i praksis 
m / konsulent Eja  Lund  fra  MLO,  der fortalte og viste rundt på ejendommes jorder sammen m/ ejerne 
Inger og  Hans Pedersen, Nebel. De fik i 2004 udarb. Naturplan for området og har i de forløbne år fået lavet 
et dejligt sted med gode vilkår også  for dyrene.

D. 19. nov.  Havde vi annonceret m/  ”Åben Dal v /Troldbjerg. Vi var færdige med at rydde området, så der 
nu er et flot kik. Det viste sig at det er en kildedal, vi er ”snublet over” og det findes ikke mange steder i DK.

KFUM spejderne allerede ved foreningens start gav os råderet over naturarealet ved Troldbjerg og også over 
naturcentret.

Egentlig indvier vi først stiforløbet i maj, men det  her var for spændende! Vi arbejder på at få lavet en 
plankebro til stedet. Inden indvielsen har komm. Lovet at fremstille plancher, der blive sat op forsk. steder 
langs stierne til info om området. Desuden laves der også pl. Til Naturcentret v/ Troldbjerg.

Desuden er der ryddet en sti i engen v/ banestrækningen.

Vi har fået tilladelse af ejerne på Mølhaugevej 16 til at lave en trampesti ind til søen. Vi håber på senere at 
kunne lave trampesti langs bækken hen til Anlægget i Gjern.

Vi arbejder stadig på at få stien på Golfbanen etableret og har foreløbig haft møde på ”åstedet” med kom.

Vi kikkede på stiforløbet og gjorde også kom. Rep. Opmærksom på, at golfbanen har ”hugget” et stykke af 
Grebdalsvej .Seneste nyt: besked fra kom., der på et møde m/ ejerne er enige i, at arbejdet sættes i gang, så 
snart vejret tillader det.

Dette var- foruden naturpleje på Ll. Troldhøj - hvad vi nåede i 2011.

Vi har flere planer fremadrettet, så der er nok at se til. MEN SJOVT ER DET ! og med den store opbakning, vi 
har fået gi`r  det jo mod på mere.

Vi har planer om sammen med berørte lodsejere, at kikke på Egedalsmosen og se, hvad der kan gøres.

Vi har søgt Miljøministeriet og fået tildelt 20.000 kr af en pulje herfra. Pengene tænkes anvendt til flere 
bord/bænkesæt- skilte og ikke mindst omtalte plankebro.

Vi blev meget glade for dette skulderklap l -  vi  har også fra medlemmer  modtaget pengegaver.

Tak for det ! og tak til de lokale handlende, der har sponseret annoncer for os! 

Vi har den glæde at vores medlemstal i de 7 md.  a f 2011 kom op på 120 og det er vi taknemmelige for.

Vores mål er at vi i 2012 kommer op på 200 ! vi er allerede godt på vej med mange nye i 2012. Lige p.t. er 
der 147 medlemmer og vi håber at nå 200 inden årets udgang.


