Utterslev Moses Venner
Nyhedsbrev fra bestyrelsen 1. februar 2022
Bestyrelsens programerklæring, arbejdsgrundlag og opgaver
• Naturparken skal være et mangfoldigt sted, rigt på natur og muligheder inden for
rammen af Utterslev Moses status som et fredet område. Vi antager at Utterslev Mose, som en af de ældste planlagte
naturparker i Danmark, skal være eksemplarisk i forhold til natur i byen. Her skal alle beboere føle sig velkomne til at nyde
området i respekt for den fredede natur.
• Vi vil have fokus på bidrag til øget mangfoldighed (biodiversitet). Vi mener, at Utterslev Mose kun kan leve op til det, hvis
vandet i mosen opnår en vedvarende god økologisk kvalitet.
• Foreningen har til formål at støtte eksisterende, såvel som nye initiativer fra lokale beboere i relation til Utterslev Mose.

Vores primære bidrag er
• at være arrangør af det årlige Mosetræf, hvor frivillige kræfter kan stille op med deres aktiviteter. Ligesom andre med
interesse og brug af Utterslev Mose kan bidrage med aktiviteter på dagen.
• at støtte nedsættelse af arbejdsgrupper, der kan samle engagerede borgere om bestemte temaer, med henblik på formidling i foreningen og i den brede offentlighed, såvel de nuværende som kommende partnerskaber mellem lokale aktive
om fx nye naturplejetiltag og myndigheder.
Temaer for arbejdsgrupper besluttes på en generalforsamling. De kan eksempelvis være: Formidling af biodiversitet i
byen, historisk vandforurening, nutidens tilledning af urenset spildevand, støj fra motorvej, henkastet affald og tilgængelighed.
•at indkalde til et netværksmøde for alle interessenter i foråret. Netværksmødet vil facilitere samarbejde og mulighed for
synergi mellem de eksisterende aktive frivillige grupper og de nye arbejdsgrupper og være en forberedelse til mosetræf.
•at samarbejde med lokaludvalg, myndigheder og andre naturvenner om relevante aktiviteter.

Vigtige datoer i 2022

Generalforsamling

• Netværksmøde til foråret, dato afventer

Mandag d. 28.februar 2022
kl. 19.00-21 på
Energicenter Voldparken,
Kobbelvænget 65
lokale 204

• Mosetræf 11.september 2022

Dagsorden

• Generalforsamling 28.februar 2022
•
•

19.00 - 19.30
1. del generalforsamlingsdelen
• Valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning, om forslag
til kontingent, bestyrelsens egne
arbejdsgrupper
• Regnskab, budget og kontingent
• Indkomne forslag
• Valg skal ikke afholdes førend i
2023
• Evt
19.30-20.30
2. del etablering af arbejdsgrupper og/
eller netværksdannelser
De enkelte grupper præsenteres og
samler bagefter andre interesserede
for at møde gruppevis. Grupper som
allerede er anmeldt: vand, støj, affald,
natur/biodiversitet, moses historie,
registrering af arter
Hvis du har forslag til arbejdsgruppe
og har et oplæg er du meget velkommen.

Medlemskab af foreningen
Indmeldelsesgebyr på 100,-kr,
150,-kr for par. Betaling til konto
9570 13372284
Plakaten Livet i mosen af Michael
Petersen sælges for 50,-kr
Bestyrelsen kan kontaktes på mail:
kontakt@mosevenner.dk
På sigt etableres en hjemmeside.
Facebookgruppen Utterslev Moses
venner fortsætter.

20.30 Afslutning hvor de dannede
grupper præsenteres og aftale om
dato for netværksmøde
Alle er velkomne, stemmeberettigedeskal være medlemmer. Medbring egne
drikkevarer. Lokalet har en projektor.
Vh bestyrelsen for
Utterslev Moses Venner,
Alex Heick, kasserer. Lone Koefoed
Rasmussen, Richard Hare, Nikolaj Noel
Christensen, Lise Buch, formand.
Merete Pedersen og Pia Nyholm Rasmussen, suppleanter

