Odderbæk Vandløbslaug
-

fra tanke til handling

Generalforsamling 2022
Du og din bedre halvdel inviteres hermed til generalforsamling i Odderbæk Vandløbslaug
Onsdag d. 23 marts kl. 18.00
på Thyregod Kursuscenter
Aftenen starter med fælles spisning, hvor der serveres stegt flæsk med persillesovs.
Tilmelding til Spisning på mail:
clemmensen@mvbmail.dk senest fredag d. 18. marts.

Naturpris 2020
Som I måske husker, fik Odderbæk Vandløbslaug en flot naturpris i 2020.
Med naturprisen fulgte en check på kr. 200.000
Vi lovede jer lodsejere, at I skulle være medbestemmende på, hvad pengene skulle bruges til.
Det får I mulighed for at debattere d. 23. marts, forud for selve generalforsamlingen.
Vi har I bestyrelsen gjort nogle tanker, som vi vil præsenter for jer, sammen med Bo Levesen fra
Vejle kommune
Efterfølgende bliver der gruppearbejde hvor I må diskutere jeres ideer og tanker.
Bestyrelsen vil efterfølgende vurdere hvilke ideer som bedst kan realiseres.
Det skal være noget som kommer naturen og borgerne i området til gavn.

Vandrespor i en Coronatid
Generelt har vi haft pæne besøgstal på vore vandrespor i alle årene siden de blev lavet, men….
Coronaen satte virkelig turbo på besøgstallet.
Vi har haft mange flere besøgende på sporene i
de sidste 2 år end tidligere år.
Dog ikke så voldsomt et besøgstal at sporene har
lidt overlast.
Tidens tand er begyndt at gnave i sporene.
En enkelt strækning har vi valgt at lægge om, for
den var for ujævn.
Stolperne er vi begyndt at skifte, for de er begyndt at rådne.
Vi klipper jævnligt sidegrene og fjerner træer
som vælter ud på sporet for at holde sporene farbare og fremkommelige.

Udtynding af træer langs vandløbet
For 16 -17 år siden lavede vi en plantedag i Odderbæk Vandløbslaug. Det gik ud på, at vi inviterede bredejere, til at deltage i plantning af træer langs vandløbet på udvalgte strækninger, med henblik på at træerne skulle kunne skygge, vegetationen i vandløbet væk når de fik en vis størrelse.
Plantedagen blev et stort tilløbsstykke, hvor mange lodsejere deltog i plantningen af bla rød el, eg
og andre træer.
Træerne har siden vokset sig
store, og flere trængte til udtynding.
Odderbæk Vandløbslaug tilbød i 2021 lodsejerne langs
vandløbet, at vi ville stå for
udtyndingen af træerne.
Aftalen med lodsejerne gik
på at, gav det underskud så
betalte Odderbæk Vandløbslaug underskudet, men gav
det overskud, så skulle pengene tilfalde Odderbæk
Vandløbslaug.
Det blev en kæmpe succes.
Næsten alle lodsejere sagde
ja til ideen.
De tilbageværende træer har nu plads til at vokse sig store, og oven i købet så gav det overskud.
Resultatet da alt var gjort op var et overskud på ca. 40.000 kr.
Derfor har alle medlemmer fået invitationen, til fælles spisning forud for generalforsamlingen i år.

Blomster striber og vildt agre
Igen i år, vil vi tilbyde lodsejerne i området at få etableret blomsterstriber i
marken ud mod offentlig vej.
Vi vil gerne sende et positivt signal fra
Landbruget, til vore omgivelser og derfor må alle interesserede frit plukke
blomsterne til sommer.
Små hjørner samt kiler i marken, er
vildtet oftest bedre til at udnytte end de
store maskiner. Derfor tilbyder vi igen i
år mulighed for at få sået frø til gavn for
insekter og vildt.
Send en mail hvis du har interesse i at
deltage til
Elvin.kyed@mvb.net eller ring til Elvin
på 28404804 for at lave en aftale.

Kig ind på : www.odderbaek.dk

