LÆSØ NATURA 2000 LODSEJERFORENING F.M.B.A.

Nyhedsbrev til medlemmerne
Maj 2017
Lodsejerforeningen og driftsledelse
Siden udsendelse af nyhedsbrev i april har formand og bestyrelsen arbejdet intenst på at finde ny driftsledelse.
Sonderingerne er nu så fremskredne, at bestyrelsen i løbet af maj måned forventer at kunne meddele, hvem det bliver
og fra hvilket tidspunkt, funktionen vil være besat.
I den mellemliggende periode har bestyrelsen bedt Hans – Henrik Jørgensen varetage hvervet.
Foreningen og driftsledelsen kan kontaktes på mail@storhaven.dk og driftsleder@laesoe-lodsejer.dk - det fremtidige
kontaktnummer til ny driftsleder bliver +45 2491 9940. Dette nummer vil være aktivt ca. 20 maj.

Foreningen netop nu
•
•
•
•
•

Der har være afholdt møde med øens dyreholdere omkring afgræsning 2017 og udbindingsplan 2017 er nu på
plads
Alle dyreholdere, der stiller dyr til rådighed for foreningen, har modtaget kontrakter for 2017
Alle hegn er i løbet af få dage gennemgået og klar
Vi arbejder med Læsø Forsyning med etablering af drikkevandsforsyning til 6 hegn – det bliver 2 på Syren, 1
ved Jegens Odde, 1 langs Mosevej og 2 i den østlige ende af Egegårdsvej
Der er igen i 2017 fårehyrde – Simone – på øen. Simone med hund og får arbejder i samme geografi som sidste
år – altså sydvesten og med absolut fokus på vadegræs og rynket rose. Simone vil samtidig fungere som
naturformidler

Generalforsamling 2017
Som bekendt blev årets generalforsamling afholdt 25. april på Læsø kommune. Der var fint fremmøde og spørgelyst.
Bl.a. blev der spurgt til, hvorledes der kunne være forskel på matrikelstørrelse og tilskudsareal og i nogle tilfælde også
forskel på hegnet areal og tilskudsareal. Dette har sin baggrund i de tilsagn fra Landbrugs- og fiskeristyrelsen, der
eksisterer på de enkelte arealer. Fx udelukkes vandlidende arealer og områder med mangelfuld vegetationsdække
typisk fra tilsagnsarealet. Hvis der blandt vore medlemmer er tvivl om deres respektive arealer, er man meget
velkommen til at kontakte driftsledelsen. Formandsberetning kan ses sammen med øvrige relevante papirer og
regnskab
2016
under
Lodsejerfore-ningen
på
LIFE
Læsøs
hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/life-laesoe/

Gallowaykød til foreningens medlemmer
André, Læsø Spisehus, står for opskæring og pakning. Pakkerne består af 2 bøffer, 2 stege a´ ca. 1 kg. og 4 kg. fars og
koster som annonceret 175,- kr.
De pakker, der er bestilt af medlemmer, der er bofaste på Læsø, bliver leveret den 16. og/eller 17. maj.
Resten bliver pakket og frosset.
Der resterer dog 2 udfordringer – 1, der er tvivl om, hvem der har bestilt, så vi vil meget gerne modtage genbestilling,
beklager – 2, vi tilbyder selvfølgelig at sende de frosne pakker fragtfrit til de af Jer, der ikke er fast på øen, respektive
opbevare dem på Storhaven, hvor de så kan afhentes, når det passer Jer.
I bedes derfor samtidig med Jeres genbestilling, meddele, om I vil afhente på Storhaven eller modtage på Jeres
bopælsadresse. I sidste tilfælde skal adresse oplyses.
Foreningen fremsender regning på leverancen direkte til alle modtagere.
Foreningen beklager hele dette noget kaotiske forløb og håber kødet må vise sig velsmagende og til glæde i Jeres
husholdning.
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