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Bydiversitet: Bestyrelsen har netop afholdt sit årlige 

seminar, hvor der er tid til at komme lidt dybere ned i 

sagerne. Bl.a. har bestyrelsen lavet et helt lille katalog 

over steder, hvor den godt kunne tænke sig, at få lavet 

noget udsmykning rundt om i byen. Det er både i 

tunneller og Kanalen, på betonmure og stier - og i 

træer(!) 

Lige nu undersøger vi, om vi kan få lov, og så skal I nok 

høre mere. 

 

Trampestien: Trampestien har netop fået                           Sydsiden af Kanalen kunne godt tåle lidt   

en overhaling med buskrydderen igen, så nu                                                                     udsmykning 

er den fin og farbar. Men husk at i indhegningerne rydder vi ikke. Og så er der det med det våde 

stykke i Egelundparken. Det har vi simpelthen taget konsekvensen af, og anbefaler generelt folk at 

gå ad grusstien. 

 

Bjørneklobekæmpelsen giver resultat: Det ser godt ud med bjørnekloen. Der er stadig kolonier 

og områder med mange bjørneklo, men rundt regnet er der nok kun10 – 15 % tilbage i forhold til, 

da vi startede med bekæmpelsen for over 10 år siden. Det betyder, at vi heldigvis kan indstille os 

mere og mere på, at gå over til overvågning i stedet for egentlig bekæmpelse. 

 

Indkaldelse til Årsmøde tirsdag den 3.10. kl. 18.30 

Årsmødet i KØF bliver i år tirsdag den 3.10. kl. 18.30 i Agenda Centeret i Kanalens Kvarter 32. 

Dagsorden er: 

 1. Formalia 

 2. Bestyrelsens beretning (herunder regnskab 2016 og handleplan 2018) 

 3. Indkomne forslag (skal være fremsendt senest den 28.9.) 

 4. Budget 2018 (herunder fastsættelse af kontingent) 

 5. Valg til bestyrelsen (formand, næstformand, 5 bestyrelsesmedlemmer),  

                          2 suppleanter og 2 til Agenda Centerets bestyrelse. 

 6. Andet 

 

Bestyrelsens beretning og forslag til næste års handleplan udsendes senere. Forslag til budget 2018 

forelægges på Årsmødet. 

 

Da alle pladser ikke er besat i Bestyrelsen, så overvej om det er noget for dig :o) 



 

 

 

 

Kalender: 
 

- Onsdag den 13. september kl.18: Cykeltur gennem 

Kanalen til de Våde Enge i Kongsholmparken og 

Egelundsparken   

Kanalrenoveringen er ved at være færdig. Vandhaverne 

har fået sin sænkbare dæmning. De Våde enge i 

Kongsholmparken er ikke længere en byggeplads, og i 

Egelundparken er engene groet flot til. Det er blevet så 

flot - og det redder os, når vi bliver ”overfaldet” af 

skybrud. 

Mødested: Agenda Centeret, Kanalens Kvarter 32 

Guide: Povl Markussen 

I skrivende stund er Kanalen ikke færdig           

– men det bliver den :o) 

- Onsdag den 20. september kl. 17.30:  

Opdag svampene på Trampestien 

Den våde sommer har været god for svampene. I den 

nordlige skov på Trampestien skal vi ud og finde dem, 

under kyndig guidning af formanden for 

Naturfredningsforeningen. 

Mødested: Snubbekorsvej ved Golfbanen. 

Guide: Poul Evald Hansen 

 

- Tirsdag den 3. oktober kl. 18.30: Årsmøde 

Sted: Kanalens Kvarter 32   

               Svamp på Trampestien 

  

Kontingent 2017 – bøvl med medlemslisten… 

Der er sket det meget uheldige, at medlemslisten 2017 er forsvundet fra computeren. Der har derfor 

ikke været andet for, end at starte forfra ud fra den gamle 2016 liste. Derfor kan der forekomme fejl 

i navne og adresser, og måske endda også i, hvem der har betalt kontingent for 2017.  

Det er noget skidt og noget bøvl, men ved fælles hjælp kan vi vel få det hele rekonstrueret. Hvis du 

derfor observerer fejl, så giv lige en melding.  

Vi prøver samtidig at hanke op i, hvem der mangler at betale kontingent – og dem der mangler, vil 

få en lille henvendelse. Men igen, hvis vi også her tager fejl, så bær over med os. 

Som altid koster det 75,- for en person. 100,- for en husstand. 500,- for en organisation. Pengene 

kan enten overføres til Merkurbank konto 8401 1110222, eller du kan stikke hovedet ind til os i 

Kanalens Kvarter 32 og betale kontant. 

 

Med venlig hilsen  

Povl Markussen 


