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12. februar 2023


ArneLevinsen blev valgt til ordstyrer.


1. Bestyrelsens beretning


Alle ture blev gennemgået af Ebba. Foredraget om Skjoldungernes Land blev aflyst 
i januar pga. sygdom, ellers blev alle ture gennemført. Der var 8 til 23 deltagere.

Referater fra turene kan ses på foreningens hjemmeside under TURRAPPORTER.

    Ebba sagde også, at vi skal bruge en bus, når vi skal på flerdagsture, måske kan 
vi samarbejde med MidtNatur for at blive mange nok til at betale for en bus. At 
køre i  privatbiler på lange ture er for besværligt, og mange chauffører er helst fri, 
men vi kan godt overskue at bruge privatbiler til endagsturene. 

    Har en eller anden lyst til at lave en tur for os, måske fra et sted, som 
vedkommende kender godt, er vi meget taknemmelige, bare sig til.


2. Regnskab


Per udleverede og gennemgik regnskabet, året viste et lille overskud. Regnskab 
kan rekvireres af Natur Øst  medlemmer hos Per Hermansen på mail : 
per.hermansen@webspeed.dk.


Vi må godt overveje at bruge af formuen, måske som tilskud til en bus.

Enstemmigt vedtaget.


3. Indkomne forslag.


Ingen.


4. Budget for indeværende år og kontingentfastsættelse for det 
kommende år


Per udleverede og gennemgik budgettet. Det blev enstemmigt vedtaget.


Budget kan rekvireres af Natur Øst  medlemmer hos Per Hermansen på mail : 
per.hermansen@webspeed.dk.


5. Valg af 2 - 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år


Ebba Larsen og Karen Margrethe Høeg var på valg. De blev genvalgt.

Desværre var der ikke flere, der havde lyst til at indgå i bestyrelsen.




6. Valg af 1 - 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år


Annie Andersen og Carl Hulgaard ville godt fortsætte og blev valgt enstemmigt.


7. Valg af to revisorer


Niels Knudsen og Arne Levinsen var på valg og blev genvalgt.


8. eventuelt


Carl spurgte, om der ikke var et medlem med stort kørekort, der kunne køre en bus 
for os. Det er der ikke, men vi vil også godt have en professionel chauffør med 
ansvar for bussen, da vi ofte forlanger at køre på små smalle veje.

    Randi syntes, det kunne være rart, hvis vi kunne finde ture til steder, vi ikke har 
besøgt før.

    Klaus har faktisk haft nye steder på programammet, og han prøver virkelig på at 
finde nye steder hele tiden. Nogle medlemmer går ikke så godt mere, men andre 
vil gerne gå langt. Klaus forsøger at indfri alle ønsker.

    Medlemmerne bedes lade os vide, hvis de kender et godt sted, som Natur-Øst 
kan besøge.


    Og så kom der en masse forslag (langt de fleste af den har vi besøgt tidligere):

Nekselø, Nakskov Fjord med postbåd, Eskilsø, Kværkeby Fuglereservat med 
guide, RudolphTegners Museum, Teglstrup Hegn, Landbohøjskolens Have, Ejby 
Mose, sangfugletur en tidlig morgen, Tissø og Fugledegård, Ganløse Ore. 
Flerdagsture til Sverige, Flerdagsture til Tyskland, evt. Rügen

    Og her de mere kulturelle/foredragsagtige forslag:

Egholm Slot n.f. Kirke Hyllinge med museum, Årstiderne, Kirkegårdstur Vestre og 
Bispebjerg med kirsebærtræer, Brorfelde m. guide, Zen-garden, Carl Christian 
Tofte, illustrator, Oman-foredrag.


Skal turene ligge på hverdage eller i weekend? Der var delte meninger, for selv om 
vi næsten alle er pensionister, har vi så meget, vi går til på hverdagene. Ebba 
kikkede i programmet, og arrangementerne er faktisk fordelt nogenlunde ligeligt 
allerede nu.


Karen Margrethe Høeg


