Beretning for Mosely’s Venner til årsmødet 2021
Vi startede 2021 med afholdelse af det ordinære årsmøde, som blev holdt i MariagerSpejdernes hytte.
Da det blev forår blev den krogede ager fræset da der efterhånden var kommet en del brombær krat som
det er vanskeligt at komme til livs.
Samtidig ville vi gerne gøre lidt for biodiversiteten og derfor blev 3 mindre stykker på den sydlige trekant
også fræset.
En lørdag mødtes bestyrelsen på Mosely og fik sået græs på den krogede ager og en økologisk
blomsterblanding på de 3 stykker jord på den sydlige trekant.
I forbindelse med såningen forsøgte vi os med ”langsom kvælning” af et par bøgetræer – barken blev
trukket af hele vejen rundt for at hæmme væksten og give levesteder for mange forskellige insekter m.m.
Alle 4 steder kom frøene fint i gang og det så rigtig godt ud. Der er senest strøet kalk på den krogede ager
da brombær, efter sigende, ikke ønsker at gro i denne type jord
Der blev fældet de træer som stod umiddelbart bag ved shelterne og det gav meget lys og luft til shelter
pladsen.
P-pladsen fik midt på sommeren ny belægning så der ikke er så store huller/vandpytter længere.
I løbet af foråret blev der fældet en del forholdsvis små birkestammer til bålstederne på shelter pladsen.
Covid19 blussede op i løbet af foråret og bremsede nogle af aktiviteterne som vi havde planlagt – vi havde
bl.a. planlagt en Mosely tur (2 dage i shelter) hvor flere generationer (børn, forældre eller bedsteforældre)
skulle ha’ en fælles oplevelse med opgaver både dag og nat. Forsamlingsloftet gjorde også at der ikke var
nogen større forsamlinger der bookede Mosely, ligesom vi heller ikke kom i gang med renovering af
sheltere og bålhytte.
I september måned blev der igen afholdt skulptursave kursus i samarbejde med LOF. Det resulterede i
mange fine ting som deltagerne fik lavet i løbet af weekenden.
Mosely har siden starten delt hjemmeside med Friluftsrådet, Det gik rigtig godt i starten, men de senere år
har Friluftsrådet skiftet til ny hjemmeside et par gange hvilket har resulteret i at Mosely’s side efterhånden
var blevet noget amputeret – flere sider var udeladt.
Derfor har Mosely’s Venner i slutningen af 2020 fået vores egen hjemmeside med navnet www.mosely.nu
Hjemmesiden er stadig under udvikling og pt. Arbejdes på en side som specifik handler om Mosely’s Venner
og medlemskab til foreningen.
Der skal lyde en tak til foreningens bestyrelse som er dem der møder op til arbejdsdage m.m. når der skal
laves forskellige opgaver på Mosely.
Det var lidt om 2020 – vi ser frem til et mere normalt 2021 hvor covid19 ikke er så fremhærskende.
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