Referat fra :Generalforsamling – Økoland Mørkøv – tirsdag d. 5/3 – kl. 19.00 i Spejderhuset.
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Henning Hansen
Referent: Bruno Madsen
2) Formandens beretning:
2018 har været et meget anderledes år. Den kraftige tørke i sommeren medførte, at
søerne næsten tørrede ud. Vi skulle helt hen i oktober, før vandstanden i søerne var
normal. Området var mere eller mindre afsvedet i flere måneder.
Der er slået stier gennem sommeren. Der er høstet hø omkring sankthans. Der er høstet
wrap på en del af arealet i oktober. Får har afgræsset bakken og engen i løbet af forår og
sommer.
Der er tyndet ud i trævæksten langs bækken.
Der er lavet en åbning mod søen ved bænken, så det er muligt at se søen og fuglene fra
bænken.
Arbejdet med at få større biodiversitet – artsrigdom – på arealet fortsætter. For at give lys
og plads til blomsterplanter og dermed forbedrede muligheder for bla. insekter er det
væsentligt at udpine jorden for næringsstoffer. Det kan gøres ved afgræsning eller høst af
hø eller vrap. I det forgangne år, er der først slået hø og senere er der høstet vrap. Den
tørre sommer gjorde det muligt at køre på arealerne uden at lave spor. Det ses af
mængden af hø, at det går den rigtige vej med udpiningen. Den årlige mængde hø, der kan
høstes på de forskellige arealer er kraftigt faldende og der kommer flere og flere
blomstrende planter.
Planer for det kommende år.
Vi skal have lavet hegnet og lågerne omkring skoven, så den igen kan fungere som
hundeskov. Der er indkøbt materialer.
Stierne skal have et eftersyn. Der er steder, hvor der ofte står vand. Der er også steder,
hvor der er huller efter muldvarpe i stierne.
Indsamling og udsåning af frø fra vilde planter. Det er nødvendigt, da der ikke er ret mange
vilde blomster i nærheden af arealet.
Vild med vilje – organisation der har til formål at hjælpe vilde planter og dyr. Vi overvejer,
om Syvendekøb Mark skal meldes til projektet. Se mere her:http://www.vildmedvilje.dk/
Tilbud til skoleklasser, børnehaver og dagplejere. Det overvejes at udarbejde materiale og
tilbud om at komme på ”Safari” på Syvendekøb Mark og fange og studere de mange
spændende dyr der især er i eller i nærheden af søerne.
Bioblitz. Hvilke arter af dyr og planter findes der egentlig på området ? Man kunne invitere
kyndige og glade amatører til at bruge en dag på at finde ud af det.

3) Kassererens aflæggelse af årsregnskab:
Der er 61 betalende medlemmer i 2018. Nogle har indbetalt ekstra kontingent, derfor er
den samlede indtægt 7.200,00.
Der har i det forløbne regnskabsår – 2018 været et underskud på – 4.858,81 kr.
Det skyldes primært indkøb af hegnsmaterialer til ”hundeskoven”.
Der er anvendt 4.000 – kr på slåning af stier og arealer.
Beholdning pr. 31/12 – 28.533,98 kr.
Regnskabet er godkendt af revisor Susanne Bruus
4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat til 100 kr /år.
5) Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag til bestyrelsen.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var: Jesper Christensen, Claus Hansen og Bruno Madsen.
Alle blev genvalgt.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Inger Hansen og Bente Kjær Olsen blev genvalgt
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
Susanne Bruus blev genvalgt til revisor og Jesper Kyndal som revisorsuppleant
9) Eventuelt.
Det blev nævnt at spejderne måske vil være interesseret i at lave et bålsted. Det var der
positiv tilslutning til. Vi afventer at høre mere fra spejderne.

