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Siden sidste nyhedsbrev
Har området og de nye søer m.v.
fået nyt navn.
Er hegnet langs Holbækvej blevet
beskåret.
Er der ved at blive sat hegn op til
den nye fårefold – forventes færdig
i løbet af påsken.
Nye navne
Syvendekøb Mark er det nye gamle navn, som vi i bestyrelsen er nået
frem til, at området skal hedde.
Hvis man kigger på et kort, står
arealet faktisk som en del af Syvendekøb Mark.
Vi synes at navnet Økoland signalerede, at man her kunne købe økologiske grønsager og andre økolgiske
varer.
Navnet Syvendekøb Mark fortæller
om, hvad der er på arealet og hvor
det ligger. Arealet vil selvfølgelig
fortsat blive drevet økologisk uden
sprøjtning og gødning.
Til søerne har der været mange
forskellige forslag, men vi nåede
frem til Syvendekøb Sø til den
”store” sø og Syvendekøb Lillesø
til den lille.
Skoven kom til at hedde Nyskoven.
Til bækken blev navnet Kildebækken - med henvisning til at den
kommer fra Kildebjerg nævnt, men
det er ikke helt fastlagt endnu.
Bakken har vi ikke fundet noget
navn til, man kan jo bare kalde den
” Bakken”.
Foreningens navn vil fortsat være
Økoland Mørkøv.
Vi satser på at få navnene godkendt
hos kort og matrikelstyrelsen, men
det er en anden historie.

Fuglelivet i og omkring søerne
Siden sidst er der set flg. fuglearter:
Sangsvane, knopsvane, grågås,
gravand, gråand, hvinand, blishøne,
musvåge, tårnfalk, spurvehøg, fjeldvåge, rød glente, sanglærke, gulspurv, engpiber, agerhøne, fasan,
gråkrage, råge, allike, stormmåge,
hættemåge, fiskehejre
Når du går tur ved søen – så kig op
en gang imellem – måske er du
heldig at se den flotte røde glente
der jævnligt ses i området.
Stiprojektet
Det er vigtigt at området bliver lettere tilgængeligt for alle, så det er
noget vi prioriterer højt
Vi arbejder videre med planerne om
få lavet en tør sti mellem søerne. I
øjeblikket er vi tænkeboks med
hvad der er den mest hensigtsmæssige og økonomisk mulige løsning.

Rød glente

Vedlagt girokort
Husk at betale kontingent
for 2008.
Tak

Flot indsats ved beskæringen af troldepilehegnet ved Holbækvej. Tak
for det

Generalforsamling i Mørkøvhallens mødelokale
Alle medlemmer indbydes herved til Økoland Mørkøvs ordinære generalforsamling torsdag d. 27.
marts 2008 kl. 19.00 - i Mørkøvhallens mødelokale.
I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamlingen indeholde flg. punkter:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent og referent.
Valg af 2 stemmetællere.
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Kassererens aflæggelse af årsregnskab.
Beslutning om overskuds anvendelse/underskudsdækning.
Fastsættelse af kontingent.
Kassererens fremlæggelse af budget for næste år.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen. (I ulige år vælges 3 og i lige år vælges 2 jfr. pkt. 5)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen.
P.b.v.
Bruno Madsen

Færdsel i området
Det er dejlig at se, at så mange er
begyndt at bruge området, det er
jo et tilbud til alle.
Der findes ingen regler for hvordan man færdes i området og det
bliver forhåbentlig heller ikke
nødvendigt med mange regler.
Vær dog opmærksom på, at der
her i foråret vil være en del fugle
der har reder og unger i området vis hensyn.
I forbindelse med fårene der skal
passe og pleje området vil jeg
gerne som fåreholder komme
med et par regler/gode råd.
Det er planen at der i den store
fold kommer til at gå nogle gotlandske pelsfår ( se billedet til
højre) med lam i en periode.
Hunde og får har det ikke så godt
med hinanden - undlad derfor
venligst at tage hunde med i de
folde, hvor der går får.
Husk at lukke lågerne, hvis I går
ind i foldene.

Undlad at komme mellem får og
lam - et moderfår har stærke følelser for sit/sine lam og er bestemt villig til at forsvare lammene ved at stange - det er ikke så
rart.
Lüneburgerfårene, der nu har gået
i den lille ”trekantfold” et halvt
års tid, kommer senere ud i den
store fold - de er født sidste år og
skal vente til næste år med at få
lam.
Får er af natur sky dyr der helst
løber deres vej, når der dukker en
fare op.
Hvis du opdager noget der ikke er
som det skal være, vil jeg være
glad for at få besked. 59274380
V. h.
Bruno Madsen

Mor og børn - de små er 1 dag gamle

STØT ARBEJDET VED AT
BLIVE / FORBLIVE MEDLEM
Foreningens arbejde kan kun
gennemføres ved sponsorstøtte
og bidrag fra foreningens medlemmer.
Det årlige kontingent er uændret
kun 100 kr.
Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem
eller ved at indbetale kontingent
på girokonto 1-689-2203. Homebanking: +01 +16892203.
Praktisk bistand er også meget
velkommen.

