Fra:

Arne Lie [arneliedk@gmail.com]
Anne-Marie Flensborg [annemarie.flensborg@gmail.com];BR@bygud.dk [br@bygud.dk];Hans-Henrik Høg [hanshenrik.hog@albertslund.dk];Henning Sørensen [morfar.galgebakken@gmail.com];Jan Holm
[jan.holm@albertslund.dk];Jørgen Jørgensen [jorgenx2@mail.dk];kassmi@hotmail.com
[kassmi@hotmail.com];KATESA@HAV1.REGIONH.DK [KATESA@hav1.regionh.dk];Kim og Anne
Til:
[kimanne82@gmail.com];koglen@va6.dk [koglen@va6.dk];Lars Alexander Clark [clark@tdcadsl.dk];Lars Alexander
Clark [clark@pc.dk];mailto:Katrine Søbye [katrine_sobye@hotmail.com];mailto:Poul Evald Hansen
[pevh@poulevaldhansen.dk];mailto:Poul Evald Hansen [poulevaldhansen@hotmail.com];ssp@sns.dk
[ssp@sns.dk];anne.wilms@medico-support.dk [anne.wilms@medico-support.dk];mailto:Poul Evald Hansen
[poulevaldhansen@gmail.com];klytthans@comxnet.dk [klytthans@comxnet.dk]
Cc:
Leif Pedersen [leif.pedersen@albertslund.dk]
Sendt dato: 11-06-2017 22:07

Modtaget
Dato:

11-06-2017 22:07

Vedrørende: Dagsorden til vores sommermøde i Naturgruppen Albertslund onsdag den 21. juni 17:30-20:00. I år vil det være ved
Vallensbæksø ifm. etableringen af jernbanen og muligheden for et omløb af St. Vejleå ;-)

Vi går i samlet flok fra Mosehuset kl. 17:30 og hen til shelterne for enden af Vallensbæksø, Her vil vi afholde mødet, hvis vejret ikke tillader dette,
trækker vi ind i de nærliggende lokaler.

Vi har som sædvanen sørget for at der vil være lidt til ganen og maven, hvorfor jeg skal have din tilmelding senest søndag den 18.

juni, hvorvidt du kan deltage eller ej.

Jan holder orlov, og kan derfor ikke deltage i vores sommermøde. Derfor er det mig og næstformanden Katrine som afholder mødet. Anne har indvilget i at
hente maden, tak for dette Anne;-)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering fra formanden

a. Grøn dag
b. 10 % mere natur, herunder Biotopia og nedsættelse af en arbejdsgruppe til genetablering af
Svinepytten i Birkelundparken
c.
Vestskoven 50 år – NG’s forslag
3. Kort orientering fra arbejds- og følgegrupper
a.
b.
d.
e.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kanalfølgegruppen v/Arne og Katrine
St. Vejleå (Friluftsrådet) v/Anne og Arne
Høringer og sager fra andre forvaltninger v/Hans
10 % mere natur v/Katrine, Arne og Anne

Arbejdsgruppe til udarbejdelse af høringssvar af Alb. Klimaplan
Emner som vi ønsker kommunal-valget skal belyse nærmere
Arbejdsdage for NG resten af året, eks. 10 % mere Natur, udplantning af Rød-el langs med St. Vejleå etc
Kort orientering fra foreningerne
Næste møde 13. september kl. 17:30-19:30
Eventuelt

Husk at give mig en mail af hensyn til bestillingen af manden, om du deltager eller ikke kan. På forhånd tak
De bedste hilsener
Arne Lie
Formand for Naturgruppen Albertslund
dir. 61776263

