
Beretning Gjern Natur generalforsamlingen 17.2 2016

 Medlemstal 273 mod 265 sidste år mål 300

3-4-15 langfredag Margaret viste campingklub rundt i Gjern bakker

12-4-15 affaldsindsamling ca. 120 sække og ca. 125 personer deltog

18-4-15 istidslandskaber omkring Gjern i samarbejde med geografforbundet ved Erik Sjerslev
Rasmussen,med start på Gjern skole og
herefter bustur rundt i landskabet omkring Gjern ca. 40 deltog.

 28-5-15 Spiselige planter ved Troldbjerg, med Jan Kjærgård og Gjern spejderne lavede pandekager
med salat til 53 deltog.

 22-6-15 tur på trækstien til Vejerslev skov, hvor der er lagt planker ud af Faurskov kommune, og
biolog Carsten Monsrud og Vibe Østergård 
 fortalte om dyr og planter.

5-8-15 Tur til Sukkertoppen og klostermølle med naturvejleder Bjarne Bjerregård der viste rundt og
fortalte ca. 50 deltog

Har deltaget med stand på markeder i Gjern, Grauballe, Fårvang, Voel, og Sorring.

28-8-15 Sejltur på Tange sø med Ans sejlklub, efterfølgende kaffe i klubhus hvor Verner Gorridsen
fortalte om møde med interesseorganisationen 
omkring Tange sø og miljøminister Eva Kjær Hansen 52 deltog

 24-9-15 Naturvandring til Hampknold, med Peter Lange fra Silkeborg kommune, og tur omkring
Voel bæk og udsigt til Sminge kloster og Sminge sø
og retur af banestien, desværre var der regnvejr så kun 25 deltog

2-10-15 Stand ved indvielse af Grauballe forum.

22-10-15 Foredrag med Morten D. D. Hansen i samarbejde med biblioteket , Gjern aftenskole og
borgerforening ca. 90 deltog lille underskud.

12-11-15 foredrag om Grauballemanden, Tollundmanden og andre moselig, ved Ole Nielsen
Silkeborg muserum, i samarbejde med Grauballe Forum
gav lille underskud

 Har henvendt os til kommunen om aspest  i naturen, så i den ny affaldsplan er der lavet så man kan
aflevere 30 plader pr. gang, i mod 10 pr. uge før.

Ingen nye stier i år men 2 nye på vej Gjern å stien og sti til Åshøj og til egedalsmosen
 og foredrag d. 17-3-16 ved Vinni Bruhn som er naturfotograf

 affaldsindsamling den 10 april.



tak til vores lodsejere, hvor vi har vores stier og til dem der samler affald og står for det

tak til Erling og Henrik Lüneborg for slåning af stier

 Tak til bestyrelse og suppleanter for godt samarbejde i året løb

Er der nogle der har gode ideer til foredrag eller ture så kom med dem


