
  

    
 

 

 

 

Afbud: Niels, Anni. 

 Dagsorden Emne/status  Beslutning, hvem gør 

hvad? 

1. Godkendelse af referat og  

dagsorden. 

 Godkendt. 

2. Meddelelser og orientering 

 siden sidst.  

Per orienterede om kogræsserforeningens 

generalforsamling. 

Mosely`s venner har p.t. 33 betalende 

medlemmer. 

Forpagtningsaftalen for de næste 10 år med 

Naturstyrelsen er underskrevet. 

Steen er tilforordnet fra Naturstyrelsen. 

Vi mangler en ”partner” fra Mariagerfjord 

kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

Fritz spørger Anders 

Hortzsen. 

3. Ansøgning af hektarstøtte Per orienterede om ansøgningen. Per søger. 

4.  

 

Beplantning af den sydlige 

trekant. 

 

 

Anmeldelse er sendt til Kommunen. 

Hvem deltager? 

 

Hvornår? 

Maskiner?  Tilbuddene SMSès rundt. 

                  Kort møde på Mosely torsdag d.   

                  4. april ang. tilbudene på leje af   

                  plantemaskine. 

 

Fritz, Per, Steffen og 

Niels + hjælpere. 

13.-14. april. 

Per undersøger tilbud på 

maskiner. 

 

 

Steffen og Per tjekker 

plantelisten. 

Per bestiller planterne. 

 

5. Arbejdsdag lørdag d. 6.april Hvad/hvem 

Fælles træer, ryddes op, stierne ryddes, 

selvplantede bøgetræer ved Mellerhøj 

fjernes.  

Medlemmerne tager selv eget grej med.  

Afbud fra bestyrelsen 

meldes til Fritz. 

6. Køb af slagleklipper Budget 34.000 kr. 

Tilbuddene undersøges af Steffen m.fl. 

Steffen giver Per besked 

senest 19. marts. 

7. Vedligeholdelse af 

egeskoven 

Per, Mogens og en der hedder Niels-Jørgen 

har mærket bøgetræer til fældning. 

Egeskoven beses på arbejdsdagen inden 

påbegyndt fældning. 

 

8. Afslutning af 

Vildplantningsprojektet 

Per orienterede og såsæd blev diskuteret. Per bestiller. 

9. Næste mødeaktiviteter  Torsdag d. 4. april kl. 19 

På Mosely. (Kort møde). 

---------------------------- 

Lørdag d. 6. april kl. 9-15 

på Mosely, (arbejdsdag). 

---------------------------- 

Lørdag d. 13. og søndag d. 

14. april, (plantedage). 

---------------------------- 

MOSELY`s VENNER. 

Referat fra Bestyrelsesmøde  nr. 4.        
Tirsdag den 12. marts 2013  
 



Tirsdag d. 4. juni kl. 19 på 

Mosely. (Møde). 

----------------------------- 

Søndag d. 25. august  kl. 

11-14. (Åben dag/ Mosely). 

-----------------------------

Tirsdag d. 24. september 

kl. 19 på Mosely. (Møde). 

10. Evt. Skrødstrup rideskole på ridelejr i weekend i 

juni. OK 

Fritz kontakter Anders 

Olesen (kogræsserne). 

 

Tak for hyggeligt samvær til alle og tak for en flot beværtning  med bl.a. kyskager til  Laila og Mogens. 

 

Referant/Jørn Blom 


