
 Beretning  Gjern-natur 14-2-2018    for 2017. 

Medlemstal 311 mod 291 sidste år, vi har afholdt 8 bestyrelsesmøder  ingen nye stier 2017, så vi har 10 stier hvoraf 4 i
Gjern bakker. 

deltager i teglværksgrunden, har også deltaget i Gjern natur by, og på det sidste er vi også med i Gjern natur park
ansøgning, (Gjern bakker)

 Har også i år fået lavet folder med vores stuer 

18-1 foredrag ved Henrik Møller her fra Gjern , ( biogas som fremtidens energikilde) fortalte om hvordan man lavede
biogas på hver  husstand bangledes. 

21-1 fællesdag på skolen i Fårvang , vi deltog med stand. 

7-2 livestream foredrag fra Århus  universitet om forskning i Grønland 26 deltog. 

9-2 Generalforsamling hvor Nicolai Hansen  fortalte og viste billeder fra bjørnejagt i Rusland 35 deltog. 

1-3 livestream foredrag om ( når dyr bliver trælse) med Jesper Madsen ca. 18 deltog. 

15-3 Søren Rye i samarbejde med biblioteket 100 deltog 

28-3 livestream foredrag (med solen som nabo) 18 deltog 

9-4 Affaldsindsamling Fårvang 10 voksne 3 børn med start hos Ruth Rasmussen med kaffe og slut ved brugsen 9 sække
affald, brugsen gav øl/ vand. 

     Grauballe 8 voksne 6 børn deltog 6 sække affald,  Gjern 35 deltog med start på herredsvej 2, i år var
fiskeriforeningen også med 37 sække samlet 
      
      efter indsamlingen var der grillpølser fra Gjern borgerforening og Elena spillede musik, Skorup 9 deltog 5 sække øl/
vand fra brugsen Trust 12 deltog c   
Horn 22 deltog      og i Sminge blev der også samlet ind
 ca.   10 kg affald til slut kaffe på kroen, Sorring og Toustrup var der ingen indsamling.  
19-4 Besøg på Expan i Linå som laver beton elementer 20 deltog. 

26-4  Foredrag v. Morten Lauge Petersen om vandløbenes verden, kender Gjern å som mønster eks. på at den kan løbe
over og ud få engene 30 deltog. 

10-5 Vandretur i lille Amerika, hvor Margaret Skovsen fortalte historie og om opsatte bænke ca. 50 deltog. 

 21-5 Tur til Rovfugleshow i Fogstrup, hvor Flemming Sanggård viste og fortalte om fuglene. 

 1-6  vandretur på ny stykke træksti til Svostrup med Åge Ebbesen 50 deltog. 

21-6 Vandretur på Åshøj stien for Sankt hans  udvalget, Margaret fortalte historie fra stedet 16 deltog afslutning med
kaffe i kulturhuset. 

   Ved familie dagen til Sankt hans   festen blev medlem nr. 300 tegnet Keld Toulstrup fik senere en lille gave. 

 25-8 Sejlads på Tange sø, kun for medlemmer hvor Ans motorbådsklub sejlede med os 25 deltog.   

  2-9 Indvielse af teglværksgrunden, vi deltog med en stand og uddelte foldere med vores stier. 

 30-9 Forskønnelse af anlægget i Gjern i samarbejde med borgerforeningen, der blev klippet, savet træer og lavet trappe
færdig 11 deltog. 

 24-10  Livestream foredrag ( hvad der puttes i vores mad) . 

  14-11  Livestream foredrag ( inspriration fra naturen) eks. velcro bånd 15 deltog. 



  23-11  Foredrag om vadehavet, landskab,natur og fugle og om hvordan man tæller fugle v. Karsten Laursen. 

 Til sidst tak til vores lodsejere hvor vi har stier og tak til dem der står for affaldsindsamlingen og til Erling og Luneborg
for slåning af stier 
   
 og tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 


