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V el kom m e n t i l G e ne r al f o r s aml i ng 2 0 1 4
Foreningen Økoland - Mørkøv a"older
generalforsamling onsdag d. 7. maj 2014
kl. 19.00 i “det gamle bibliotek”. Alle
medlemmer er særdeles velkomne.
Evt. forslag fra medlemmer, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest 3 dage før generalforsamlingen.
Mød op og få indflydelse
Venlig hilsen
Bruno Madsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på
valg:
Leif Hansen - ønsker genvalg
Bjarne Voss - ønsker genvalg

Dagsorden til generalforsamling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens aflæggelse af årsregnskab.
Fastsætning af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.
En forårsmorgen i marts kunne dette flotte syn
ses ved grusvejen. 2 flotte traner. Fotografen
beklager den ringe billedkvalitet, men han var
lidt “rystet” selv.

Suppleanter: Tim Lavrsen
Niels Hjordsvar

Kontingentbetaling

Kontingentet - 100 kr. - kan betales via
bankoverførsel:
konto: reg.nr. 1704 konto 4383
828 452
eller kontant til et
bestyrelsesmedlem.
Betal gerne inden 7/5, så du har
stemmeret til generalforsamlingen

Be s ty r e ls e n
Formand: Bruno Madsen, Holbækvej 185,
Syvendekøb. Tlf: 59 27 43 80.
E-mail: Bruno.Madsen@yahoo.dk
Næstformand: Rasmus Christoffersen,
Holbækvej 181, Syvendekøb.
Kasserer: Henning Hansen, Svalevej 13.
Tlf: 59 27 59 77.
E-mail: imhan@post.tele.dk
Leif Hansen, Holbækvej 183, Syvendekøb.
Bjarne Voss, Solsortevej 22

F i s k e r i i sø e r ne
Som det fremgår af billedet, taget af Lene Lavrsen, er
der store fisk i søerne.
Bestyrelsen har besluttet, at det nu skal være muligt
for alle medlemmer af foreningen at fiske i søerne.
Der er dog visse regler, som vi vil bede om bliver
overholdt.
De sædvanlige bestemmelser - fredningstider og
mindstemål skal overholdes.
Hvis I ikke ønsker at spise fiskene, bedes I sætte dem
ud igen. Det forventes også, at I tager aﬀald,
fiskesnører og kroge med hjem. Det kan hurtigt blive
fatalt for en fugl, hvis den bliver viklet ind i snører.
Fiskeriet er også for børn og unge under 18 år - også
selvom man ikke er medlem af foreningen.
Hvis andre ser snører el. lign vil det være fint, hvis
man tager det med hjem i skraldespanden.
Vi håber, at dette tiltag vil gøre området mere
attraktivt for flere.

Hunde og fugle

“Nye” plantearter på Syvendekøb Mark
Denne flotte majgøgeurt
dukkede op ved søen sidste år.
Majgøgeurten er et tegn på, at
der er ved at dannes gode
muligheder for blomsterplanter i
området.
Majgøgeurten er en flerårig
orkide. Den er fredet og må ikke
plukkes eller graves op.
Kig godt efter i maj/juni og se om
I kan finde den.

Det er yngletid for fugle og dyr.
Det er vigtigt, at vi tager hensyn til de
rugende fugle, derfor bør man ikke lade
sine hunde få lov til at gå i vandet.
Der er blishøns, lappedykkere og i år også
et par svaner der ruger i sivene. Det kan
være ødelæggende for fuglene, hvis der
løber hunde rundt i sivene.
Hvis du gerne vil lade din hunde løbe løs
og ikke har fuld kontrol over den, kan du
lade den løbe frit i Nyskoven, hvor der er
hegn omkring.
Det er fortsat tanken, at der skal være
hegn omkring Nyskoven, så den kan
fungere som hundeskov.

Der er også kommet andre nye
vilde blomster til.
De er ikke kommet af sig selv,
men er enten sået eller plantet.

Bakkenellike.
En lav flerårig urt, der har små
lyserøde, velduftende blomster

Tjærenellike
En opret flerårig
plante med
lyserøde
blomster

Kattehale - 70 - 110
cm høj, flerårig plante
med mange lyserøde
blomster. Vokser ved
vandløb.

