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Den 31/3 var der ordinær generalforsamling i foreningen i Felix. 
Beretningen ligger på hjemmesiden. Det er imponerende, hvad 
der er sket i løbet af det første år. Det tegner godt! Inden 
længe ligger også referatet fra generalforsamlingen på 
hjemmesiden. 

Vi har modtaget yderligere kr 15 000 fra Lejre Kommunes pulje 
til indkøb af bænke. Bænkene er bestilt! 

På generalforsamlingen blev valgt nye medlemmer til bestyrelse – 
Bruce og Hans-Kristian – se boks. Birgitte forlod bestyrelsen. Vi 
siger tak for indsatsen. 

Der er planlagt en række aktiviteter i den kommende tid – se 

kalenderen og boksene. 

 

 

Kalender 

9-10/4: Pileflet i Frugtlunden – se boks. 
17/4: Kl 13: Arbejdsdag – se boks. 
17/4: Kl 15: Arrangement i Felix om ’Vilde bier’ – se 

boks. 
18/4: Kl 19: Bestyrelsesmøde (hos Kirsten). 

?: Hugning af fuglebade i natursten – se boks. 
7/5: Officiel indvielse af Frugtlunden – nærmere 

information følger. 
 

17/4 kl 13: Arbejdsdag 

Vi mødes i Frugtlunden for at 
luge, tilse og gøde planterne, og 
sætte navneskilte på træer og 
buske. 

Se nærmere på hjemmesiden. 

Bestyrelsen 2016 

Anne Olsen, 2383 1965 
Bruce Kiely, 2034 8627 
Elsebet Bille, 4648 1232 
Hans-Kristian Sørensen, 6126 4094 
Karina Buchwald, 2639 1055 
Kirsten Bak, 2012 0055 
Marianne Boye, 2785 1123 
Per Nørgård, 5164 7468 

Der er konstituerende møde den 18/4. 

17/4 kl 15: Vilde bier 

Åbent arrangement om ’Vilde 
bier og andre bestøvere’ med 
oplæg ved Carsten Bagge 
Jensen og Marianne Boye 
Jensen. 

Der vil blive oprettet en 
interessegruppe. 

Nærmere på hjemmesiden og 
www.domusfelix.dk 

9/4-10/4: Pileflet 

Fletning af pileflet-læhegn ved 
opholdspladsen i midten af 
lunden. 

 
Se nærmere på hjemmesiden. 

Tilmelding: 
lejrefrugtlund@gmail.com 

Fuglebade i natursten 

Vi vil forsøge at organisere at vi 
kan komme til at hugge nogle 
mindre fuglebade i natursten 
under kyndig vejledning. 

Nærmere informationer senere. 

Nærmere på hjemmesiden og 
www.domusfelix.dk 
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