
Medlemstal 291 mod 273 sidste år, 2 nye stier i år, Gjern å sti og Åshøj og vi har 10 stier i alt nu
hvoraf de fire i Gjern bakker

1 Første aktivitet i 2016 Generalforsamling d. 17-2-16 ca. 65 deltog, Niels holdt foredrag om rejse
til Indien.

2. 17-3 naturfotograf Winni Brun viste natur billeder, og fortalt om dem 40 deltog

3.  Affaldsindsamling d. 10-4, ni indsamlingssteder Gjern - Horn - Fårvang- Skorup- Trust-
Grauballe- Sminge- Sorring og Toustrup,

125 sække blev samlet og ca. 170 deltog.

4. 27-4 om hvorfor bevæger kontinenterne sig, et led forskernes døgn 40 deltog.

5. 12 maj rundvisning i Kongensbro grusgrav 45 deltog

6. 20 maj Margaret viste landboforenings medlemmer rundt ved kildedalen og fortalte om stedet.

7. 29 maj dyrespor i naturen v/ Jens Erik Kristoffersen, i samarbejde med spejderne i Silkeborg 20
deltog

8. 16 juni indvielse af Gjern å stien, i samarbejde med sankthans udvalget og Åge Ebbesen fra
Silkeborg kommune som fortalte om gydebanker
70 deltog

9. Deltagelse på markeder i Fårvang, Gjern, Sorring Grauballe for at gøre reklame for Gjern-natur.

10. 29 juni tur med Carl Aksel til Mamrelund, Tyvdal og Frikadellelyst i Ellerup herefter var der
kaffe i haven hos Else og Carl Aksel 75 deltog.

11. 27-8 sejltur på tange sø indbudt af Ans sejlklub det var 6 gang 8 både var i gang , herefter var
der kaffe i klubhuset.

12. 3-9 Sammen genfinder vi anlægget. 15000 kr. fik vi fra en ubrugt pulje, til arbejde for socialt
arbejde med udsatte borgere i samarbejde med borgerforening kirkeligt forum der blev lavet en
trappe og fældet træer og sat bænke, og serveret mad til deltager, alle penge blev ikke brugt,
så der kan laves mere i år.

13. Gjern Natur hyret til rundvisning i kildedalen og Gjern bakker, af feriecentret til folk på et
kursus, Margaret viste rundt og fortalte om området, hvilket gav lidt til kassen.

14. 17-9 indvielse af åshøjstien Harry Kristensen klippede snoren, han er ejer af arealet hvor Åshøj
ligger, vi har fået 5700 kr. fra friluftrådet til borde og bænke sæt og motorsav, stien er ca. 4 km. lang
og er koblet sammen med Egedalsmosestien 60 deltog

15. 13-10 foredrag ved Torben Lynge Madsen om krondyr på kollisionskurs, med udgangspunkt i et
forskningsprojekt i St. Hjøllund plantage 30 deltog.

16. 17-11 foredrag med Jan Kjærgård om invasive arter 30 deltog

17. 22-11 foredrag om videnskab bag godt øl, med smags prøver, foredraget blev livestreamet fra



Århus universitet til 70 steder 30 deltog.

 Tak til Erling og Luneborg for slåning af stier

 Tak til lodsejere som ligger skov til vores stier

 Tak til bestyrelse for godt samarbejde i åres løb


