Nyhedsbrev
Årgang 13 nr. 2 juni 2015

Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk

Klar til sommer og efterår i Kohaven

Her godt på vej ind i den første sommermåned vil vi byde
vore medlemmer og læsere velkommen i Kohaven og
til vores forskellige aktiviteter. Bestyrelsen i foreningen
er glad for i dette nummer at kunne præsentere
nogle nye initiativer bl.a. godt hjulpet på vej af vores
nye bestyrelsesmedlemmer og en reorganisering af
arbejdet. Vi har indledt et samarbejde med Røde Kors
Center Helsingør(modtagelse af flygtninge), vi prøver
at starte en naturregistrerings- og en fotogruppe op, og
vores arbejde med at få børn ud i naturen fortsætter.
En stor nyhed er også, at Hellebækvejen spærres for
gennemgående trafik i en prøveperiode. Læs mere om
alt dette andetsteds i bladet.
Og naturen ude i Kohaven, hvordan går det med den?
Vi har oplevet og registreret en ganske god træksæson
af rovfugle og traner trods det noget kølige forår med
megen vind især fra vest. Grågæssene har her i skrivende
stund store unger, skarverne trives i Bøgeholm Sø til
glæde for nogle og til ærgrelse for andre, flere vibepar
er konstateret ynglende i vandhullet syd for Hellebæk
Avlsgård, og der skulle også være set unger af hvinand.
Køerne er for længst kommet på græs, men desværre
ser det ud til, at nattergalen mangler i år.
Vi ønsker vores medlemmer en god sommer og håber,
I vil gøre brug af Kohaven med eller uden vores tilbud
i foreningen.
Steen Søgaard, formand for foreningen.

www.kohavensvenner.dk

Siden sidst
Generalforsamlingen søndag den 15.
marts

Formanden Steen Søgaard bød velkommen til de 28
medlemmer, der var mødt op på denne lidt råkolde
forårsdag. Starten var et spændende og perspektivrigt
foredrag af Thor Hjarsen, biolog og naturvejleder, om
at arbejde med naturoplevelser og friluftsliv blandt
krigstraumatiserede flygtningefamilier. Et område,
hvor vi som forening måske også kunne yde et lille
bidrag i fremtiden(se artikel andetsteds i bladet).
Carsten Birket Andersen var dirigent, og med ham
ved roret bevægede vi os gennem de mange punkter.
I beretningen blev bl.a. nævnt, at vi nu er ca. 200
medlemmer(et lille fald fra 240 i 2013), har afholdt 10
ture i årets løb og har fået ryddet et krat tæt ved gården
og fået dette omdannet til en lavvandet sø.
Efter godkendelse af beretningen blev regnskabet aflagt
af Niels Erik Pedersen fra bestyrelsen. Heraf fremgik
det, at foreningen p.t. har en udmærket økonomi. Et
uændret kontingent på 65 kr. blev vedtaget.

Kalender/oversigt
Start på Hellebæk naturfotoklub
Søndag d. 28. juni kl. 15.00 på Avlsgården
Høslet på engen
Søndag d. 5. juli kl. 10.00 fra Avlsgården
Krible-krabletur
Lørdag d. 12. september kl. 11.00 fra P-plads
Skindersøvej
Svampetur
Søndag d. 20. september kl. 10.00 fra Avlsgården
Fugletræktur
Lørdag d. 3. oktober kl. 10.00 Julebæk Strand
Fototur
Lørdag d. 24. oktober kl. 10.00 fra Avlsgården
Høslet på engen
Søndag d. 8. november kl. 10.00 fra Avlsgården

Rundtur i Kohaven. Foto: Frivillignet for flygtninge Helsingør.
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Som sædvanlig var der valg til bestyrelsen, og denne
ser nu sådan ud:
Steen Søgaard(formand), Peter Rodemann(kasserer),
Esther Møller, Niels Erik Pedersen(tidligere suppleant),
Poul Erik Pedersen og Allan Høxbroe(nyvalg). Som
suppleanter blev valgt Klavs Nielsen(nyvalg) og
Willy Poulsen(nyvalg). Som revisor blev Henning
J. Frederiksen genvalgt, og det samme blev Carsten
Birket Andersen som revisorsuppleant (Læs mere om
de nye bestyrelsesmedlemmer andetsteds i bladet).
Der blev rettet en tak til den afgående kasserer Børge
Olsen for hans ihærdige arbejde i de to år, han har
virket som kasserer i foreningen.
Under eventuelt blev det ivrigt debatteret at prøve
at skabe aktiviteter for børn i foreningen, ligesom
ørnefordringspladser og traneture til Skåne, som
mange medlemmer er meget glade for at deltage i, også
kom på tale.
Se det samlede referat på foreningens hjemmeside
www.kohavensvenner.dk.

Lokale traneture i Kohaven
søndagene 22. og 29. marts

Traditionen tro afholdt Hellebæk Kohaves Venner to
traneture i slutningen af marts. Søndag den 22. marts kl.
14 mødte 38 håbefulde tranespejdere, både medlemmer
og eventuelle medlemsaspiranter, op på avlsgården.
Nogle forsynede sig med en udlejningskikkert, inden
vi med Peter vandrede til engene under en stor åben
og tom himmel. Få dage forinden havde de første par
tusinde traner passeret i østlige vinde, men denne dag
blæste en strid vestlig vind.
I solskin gik det til skarveobs på Bøgeholm Sø og
videre til Pernille Sø – desværre uden en eneste
trane. Efterhånden var der kommet skyer og faldende
temperaturer, og langsomt sivede deltagerne hjemad til
velfortjent eftermiddagskaffe.
Bedre gik det ikke søndag den 29. marts med Steen i
front og 18 deltagere, da vi prøvede igen. Men let regn
og forkert vindretning giver ikke traner.

Fototuren 26. april

Forårets fototur gik rigtig fint og havde 15-16 deltagere
inklusive et par børn, siger Steen Jensen, som førte an
og er formand for Fotoklubben Kronborg. Man gik
fra Avlsgården i et otte-tal omkring søerne nærmest
Hellebæk og rundt om den tidligere skovridderbolig.
Foråret var endnu i sin vorden, men gav især
interessante makro-fotos. Det vil sige billeder helt tæt
på de små dyr og planters univers.
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Esther Møller fra bestyrelsen fortæller om Kohaven. Foto: Frivillignet
for flygtninge Helsingør.

Flygtningebesøg i Kohaven søndag d.
24. maj

Vi havde tur i Kohaven med fire voksne flygtninge
her fra Helsingør. De er kommet fra Syrien og havde
Helle med fra Dansk Flygtningehjælp. Vi gik en tur i
Kohaven, og deres forundring var stor - at man sådan
kunne gå frit imellem sådan nogle ”vilde” køer med
så store horn. De ville gerne vide en masse, og trods
sprogbarrierer kunne vi kommunikere med tegnsprog,
mobiltelefoner og papir og blyant. Vi havde en dejlig
oplevelsesrig tur, og gæsterne var godt trætte, da vi
kunne indtage vores frokost oppe ved avlsgården.
Der kommer flere flygtninge på besøg i Kohaven i
fremtiden, da der nu er etableret kontakt til Røde Kors,
Center Helsingør.
Opslag i flygtningecentret efter turen:
’En dansk naturoplevelse
An experience of Danish nature
Dejlig tur i Kohaven med Esther Møller fra “ Kohavens
venner”.
Info om naturpleje, mange nye ord: Katteøje, mælkebøtte,
skotshøjlandskvæg, kokasser, egern, kronhjort o.s.v....
Hvis andre er interesserde i en tur skal I bare sige til.
Mange tak til Esther.
If you would like to have a nice experience with Esther you
can arrange it trough Helle from the activity team.’

Den nye bestyrelse

Steen Søgaard er enstemmigt genvalgt som formand af
den nye bestyrelse, som konstituerede sig 27. april efter
generalforsamlingen 15. marts.
Peter Rodemann påtager sig hvervet som kasserer
efter Børge Olsen, som der skal lyde en stor tak til.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Allan Høxbroe, Hellebæk,
som er videnskabsjournalist med erfaring fra bl.a.
Danmarks Naturfredningsforening, DR Nyheder
og Miljøministeriet. Som ny suppleant valgtes
Klavs Nielsen, Ålsgårde, som er biolog med lang
amtskommunal erfaring, og som bl.a. vil forsøge en
registrering af forskellige arter i vores område.

Formålet med dette opslag er at høre, om der er interesse
for at danne en lokal gruppe for gensidig inspiration og
natursamvær. Der kræves ingen særlig forudsætninger
for at kunne være med i gruppen.
Henvendelse til Klavs på tlf.: 30205072 eller bevidstnu@
gmail.com

Ny naturfotoklub
Allan Høxbroe, nyt medlem af
bestyrelsen.

Klavs Nielsen, nyt medlem af
bestyrelsen.

Naturregistrerings-gruppe i Kohaven?

At få sat navn på dyr og planter kan være lidt af en
spændende detektivopgave. Og når de fundne arter
registreres på nettet, kan oplysningerne blive nyttige
for videnskab og naturforvaltning.
Det kan f.eks ske på www.fugleognatur.dk hvis mål er:
at indsamle informationer om den danske flora og
fauna:
• at styrke den folkelige naturovervågning
• at være et stærkt opslagsværk, for folk, der
interesserer sig for naturen
• at skabe et rart sted at møde andre naturinteresserede
På www.fugleognatur.dk er der plads til alle, lige fra
skoleelever til eksperter indenfor zoologi og botanik.
Der er den 19. maj 2015
• 1475697 observationer i Naturbasen.
• 333919 billeder i naturgalleriet
• 2127 artsbeskrivelser i Felthåndbogen.
• 1270052 spørgsmål og svar i naturforummet.
• 29537 tilmeldte brugere.

Vi forsøger at supplere foreningens populære halvårlige
fototure med en lille fotoklub for dem, der gerne vil
oftere ud med kameraet. Startskuddet lyder søndag den
28. juni ved et møde om ideen kl. 15 på Avlsgården,
hvor vi straks efter tager ud i felten.
Formålet med klubben er ikke kun hyppigere
ture, men i høj grad også at tage på tur i væsentligt
mindre hold. Derved forstyrrer man nemlig naturen
mindre og får mere at se. Vi vil desuden hygge os med
erfaringsudveksling og gensidig inspiration.
Vi opretter en mailgruppe for de interesserede, så man
nemt kan kontakte hinanden, når vejret er optimalt,
eller når særlige muligheder pludselig viser sig.
Samtidig kan vi tilbyde en ny Facebook-side, hvor
man kan sprede sine bedste lokale fotos og kendskabet
til Hellebæk-områdets natur. Find siden ved at søge
efter ”Hellebæk Kohaves Venner” på Facebook og
hjælp os gerne til flere besøgende ved at klikke ”synes
godt om”.
Tilmelding til naturfotoklubben kan ske til Allan
Høxbroe på allanhoexbroe@gmail.com eller ved at
møde op 28. juni kl. 15 på Avlsgården.

Medlemmer til fotogruppe søges. Foto: Allan Høxbroe.
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Rød glente. Ses nu næsten dagligt. Foto: Carsten Siems.

Træk af rovfugle og trane over Kohaven i foråret 2015
af Steen Søgaard

Foråret 2015 blev kendetegnet af noget køligt vejr, især
i maj - og vinde fra vestlige retninger. Længere perioder
med lunt vejr og vinde fra øst forekom stort set ikke.
Noget som ellers normalt giver os det bedste fugletræk.
Trods de ufavorable vejrforhold blev det alligevel til
en rimelig god træksæson for mange rovfuglearter og
trane i Hellebæk Kohave(se træktabel).
De dominerende arter musvåge og spurvehøg sås i
gennemsnitlige antal, og bedste dag med musvåger blev
19/3 med 1.240. Begge glentearter, havørn, tårnfalk og
vandrefalk sås også i pæne antal, medens ’majarter’
som hvepsevåge og lærkefalk ’bundede’.
Vi siger jo, at tranerne kommer med østenvinde, og
blot de få dage med denne vindretning gav alligevel
en strålende sæson for trækkende traner. 3.935 fugle
betød den fjerdebedste sæson med topdagene 17/3
og 18/3 med henholdsvis 1.360 og 1.300 fugle. Det
var desuden den tidligste kulmination på trækket,
vi nogensinde har registreret, hvilket sikkert har
sammenhæng med den milde vinter. Desværre blev
der ikke set nogen traner på de to småture i marts, som
foreningen afholdt i Kohaven.
Hver eneste dag gennem foråret har fuglekiggere
kunnet se en eller flere havørne, ja helt op til 5 fugle,
som holdt til i Kohaven eller fløj tilfældigt over. Der
er sket en fantastisk udvikling i forekomsten af havørn
gennem de sidste 3-5 år i Kohaven med nu daglige kig
til denne prægtige fugl. Der iagttages både gamle og
unge havørne, og mange kommer sikkert fra Gurre Sø,
Esrum Sø eller Arresø. Rygter siger, at vi i år har op til
flere ynglende par i den nordøstlige del af Sjælland.
Så alt i alt et forår i Kohaven med mange spændende
trækfugle trods det noget kedelige og kølige vejr.

Rovfugle- og tranetrækket ved Hellebæk foråret 2015.
2015-forår
Antal Gennemsnit
			
1980-2014
Observationsdage
Observationstimer
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63
317

71
404

Hvepsevåge
Sort glente
Rød glente
Havørn
Rørhøg
Blå kærhøg
Steppehøg
Duehøg
Spurvehøg
Musvåge
Fjeldvåge
Fiskeørn
Falk sp
Aftenfalk
Tårnfalk
Dværgfalk
Lærkefalk
Vandrefalk
Trane

102
8
109
32
73
51
4
2
1033
6060
113
131
1
1
66
14
6
28
3935

933
4
75
12
110
71
0
19
949
6894
217
169
0
2
33
33
30
12
1302

Rovfugle i alt

7834

9571

Kohaven på vej mod nye tider
Af Allan Høxbroe

Det er med stor glæde, vi har modtaget Helsingør
Byråds beslutning om at stoppe den hurtige trafik og de
tunge lastbiler gennem vores dejlige område i foreløbig
to år fra sidst i juni. Trafiksikkerheden for beboerne i
Bøssemagergade fik pludselig vægtskålen til at tippe
for politikerne, der først nu blev modne til at give
naturen og publikum det store løft, som alle har talt om
i så mange år.
P-pladsen ved Avlsgården bliver nu delt i to, og en
bom sat over vejen, så man kun kan køre ind fra syd
eller nord til P-pladsen - ikke igennem. Samtidig bliver
der sat nye vejskilte op, så trafikanterne ikke får sværere
ved at finde Hellebæk Kohave, Hammermøllen eller
andre af vores herlighedsværdier.
Det helt store løft for området får vi dog først, hvis
det ender med en permanent naturvenlig løsning
for Hellebækvej efter de to år. Så har Naturstyrelsen
ikke bare givet tilsagn om at bringe vejen i stand,
men også om at investere i projekter, som forbedrer
oplevelsesmulighederne i hele området omkring os.
Meget hen ad det, en nationalpark ville give os. I hvert
fald beskrevet sådan her af styrelsen selv i tillægget til
vores nyhedsbrev nr. 3. september 2007:
"Et kæmpe areal med sjældne overdrev, urørte skove,
store søarealer og historiske bygninger. Et område hvor
publikum i bil, på cykel eller gående, frit kan køre eller
gå ind og nyde de græssende kreaturer som spankulerer
over vejen. Som i en dyrehave vil man kunne køre ud
med sin picnic-kurv og se dyrene på nært hold, forstå
og lære sammenhængen mellem mennesket og naturen.
Natur og kultur."

Det er store tanker, som vil løfte Helsingør Kommunes
omdømme og turisme. Men hvordan når vi derhen?
Det holdt vi møde om på Avlsgården midt i juni
mellem kommunen, Naturstyrelsen, politiet, HellebækÅlsgårde Engshistoriske forening og os selv, Kohavens
Venner. Det skete kort efter byrådsmødet om grusvejen,
som var én lang fordømmelse af dens bumlede
"vaskebræt", det løse grus langs de stejle vejsider og
de kolossale støvskyer, som altsammen holder cykler,
fodgængere og klapvogne væk.
Bliver vejen så bragt i orden for bløde trafikanter nu?
Dét er ikke entydigt, lød svaret fra Naturstyrelsen. Man
har ikke planer om at gøre mere end man plejer, nemlig
at skrabe vaskebrættet væk efter behov og hælde løst
grus tilbage på vejen. Men med meget mindre trafik
bliver vejen mindre nedbrudt, mente styrelsen. Derfor
vil man kunne cykle længere stræk midt på vejen, før
man må vige for biler ned i vejsidens grusdynger.
Der kom heller ikke noget entydigt svar på, om
Kohaven kan samles som ét stort område uden hegn
mellem vej og kreaturer, kun med kvægriste i begge
ender af vejen, sådan som det er Naturstyrelsens vision.
Endelig lød hverken kommunens eller styrelsens
repræsentanter til at ønske vejen permanent lukket for
gennemkørsel efter forsøgsperioden. Tværtimod ser
man gerne, at bilister på tur og enkelte turistbusser kan
sive igennem i absolut lav fart. Det kan ordnes med
effektive fysiske chikaner, sådan at ingen fortravlede
bilister eller lastbiler vil drømme om at køre gennem
Kohaven, mente begge de to myndigheder.

Hellebækvej er stærkt støvende og uegnet for cyklister, men sættes ikke i stand. Foto Allan Høxbroe.
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Botanik på sletten: Kohaven er mere artsfattig, end man ville
forvente, siger botanikerne. Nu tager Kohavens Venner det op med
Naturstyrelsen. Foto Allan Høxbroe.

De Vilde Blomsters Dag - og fremtid
Af Allan Høxbroe

Vidste du, at der kravler skriggule, amøbelignende
dyr rundt i skoven omkring Kohaven? Eller at mos
formerer sig ved sædceller, der svømmer aktivt rundt i
skovbunden efter kvindelige mos-celler? Eller at hvede
opstod efter ”usikker sex” ved to lejligheder mellem
vilde græsarter i det forhistoriske Mellemøsten?
Forunderligt. Men sådan er en tur med botanikeren
Gunnar Rylander, som vi nu har nydt godt af i 10 år.
Han tog 21 af os med gennem Kohaven og Teglstrup
Hegn på De Vilde Blomster Dag 14. juni.
Vi hørte om biernes utrolige farvesyn, vejbred-saft
mod myggestik, blomster der gør insekterne hønefulde
og orkideer med blomster, der er Lolita-dukker for
han-hvepse, indtil hunnerne lidt senere også kommer
frem.
Tilbage på Avlsgården fik vi en snak med Gunnar
over madpakkerne. Emnet var Kohavens blomster og
deres fremtid set mere fra oven.
Vi fik at vide, at Vorherre ikke lige kan bringe
naturens planter tilbage, når først et område har været
dyrket en årrække. På den anden side har Kohaven
nu været fredet og ikke opdyrket i 63 år. Derfor har
flere botanikere fortalt os, at de undrer sig: Hvorfor har
Kohaven kun få af de typiske arter for græsland, som
ellers var vores mest artsrige naturtype før det moderne
landbrug?
Vi bad Gunnar sætte flueben for Kohaven på en
anerkendt liste over 43 af den slags arter. Kun seks
blev det til. Ingen sjældenheder.
Måske bedre kun at se på typen ”surgræsland”, hvor
vi scorer flest? Tre ud af 11 arter, blev det til.
I må undersøge, om der er gået noget galt, sagde
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Gunnar. Der kan være for mange køer - også selvom
de letter området for kvælstof, når man fjerner dem til
slagtning. Andre slags køer som fx Galloway spiser på
en anden og måske bedre måde, mente han.
Man kan også forbedre floraen ved at slå større dele
af området end i dag med le, eller med de mindre
mandskabskrævende tohjulede ”fingerklippere”.
Under alle omstændigheder fjerner høslæt 10 gange
mere kvælstof årligt end kvæg.
Endelig kan man hjælpe forsvundne arter tilbage ved
at hente frø fra andre græssletter så nær Kohaven som
muligt.
Uautentisk! lød det fra én i forsamlingen. Men
svenskerne gør det, ligesom de har bragt rovfugle,
storke og andre truede arter tilbage, svarede andre.
I hvert fald tager Kohavens Venner nu det hele op
med Naturstyrelsen.
Troldsmør er en håndfuld levende slim, der bevæger sig aktivt rundt og
er en mellemting mellem en encellet kæmpeamøbe og en svamp. Foto
Allan Høxbroe.

Kommende arrangementer
Sommer- og efterårshøslet på engen
Søndag d. 5. juli og søndag d. 8. november
kl. 10.00-13.00

Du gør vores vilde planter en stor tjeneste ved at
deltage i høslettet, hvor vi med leer og river studser
bevoksningen. Det giver nemlig lys til de rigtig
mange arter, som findes på engen nær avlsgården, og
hjælper dem også i konkurrencen mod skvalderkål og
brændenælder. Foreningen giver en let frokost efter
endt arbejde.
Mødested: Hellebæk Avlsgård.

Krible-krabletur ved Bøgeholm Sø
Lørdag d. 12. september kl. 11.00- 13.00

Emnet er fangst af vanddyr. Vi studerer dem og
bestemmer dem og taler om tilpasninger til et liv i
vand.
Turen henvender sig til børn og voksne, som vil have
en vanddyrsoplevelse.
Påklædning: Gummistøvler og tøj efter vejret.
Proviant: Mad og drikkevarer til turen.
Turleder: Esther Møller.
Mødested: Bøgeholm Sø ved parkeringspladsen fra
Skindersøvej
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-.

11. april fik Kohavens Venner besøg af to andenklasser med
forældre fra Mørdrupskolen. Esther Møller er her klar klar med
sit ferskvandsgrej til skoleeleverne. Foto: Steen Søgaard.
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Den røde fluesvamp er smuk men ikke spiselig - på svampeturen kan du
lære at finde dem, der kan spises. Foto Henrik Schurmann.

Svampetur
Søndag d. 20. september kl. 10.00–14.00

Svampeturen går ligesom sidste år til Teglstrup Hegn.
Vi besøger forskellige skovtyper, hvor vi ser, hvilke
svampe der knytter sig til de forskellige områder.
Vi ser først og fremmest efter spiselige svampe og
deres forvekslingsmuligheder. Men de ikke-spiselige
svampe er også interessante at lære at kende. Undervejs
stopper vi op og taler om vores fund. Ved hjemkomst
til Avlsgården vil svampene under indtagelsen af en
kop kaffe blive lagt frem og gennemgået.
Turleder: Trine Jarløv
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Husk: En kurv, en lille kniv, evt. svampebog og en
børste (bagepensel).
Vi kan max. være 25 personer, derfor er tilmelding
nødvendig (først til mølle princippet)
Tilmelding til Niels Erik Petersen fra lørdag d. 12.
september på tlf. 49170725 eller mail nepe@post9.
tele.dk
Gratis for medlemmer. For ikke medlemmer kr. 20,-

Tag med på efterårets fototur den 24. oktober. Foto Henrik Schurmann

Fugletræktur ved Julebæk
Lørdag d. 3. oktober kl. 10.00-13.00

Oktober er den store måned for fugletræk om efteråret,
hvor fuglene søger sydpå. Vi prøver derfor at stille os
ned ved Øresundskysten og se, hvad der kommer ind
af trækkende fugle fra Sverige. Er vi heldige, kan vi se
rigtig mange musvåger og andre rovfugle, men også
duer, edderfugle og småfugle kan flyve forbi. Vi vil stå
og ’obse’ ca. 3 timer, så tag varmt og vindtæt tøj på og
medbring kikkert eller lej en på stedet for 10 kr.
Turleder: Steen Søgaard
Mødested: Stranden nedenfor P-pladsen ved Julebækhus på Nordre Strandvej.
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-.

Fototur – det farverige efterår
Lørdag d. 24. oktober kl. 10.00-14.00

Tag kameraet med ud i skoven med de mange smukke
efterårsfarver. Henrik Schurmann vil vise, hvordan
man kan lave billeder med et stort toneomfang, de

Redaktion

Steen Søgaard(ansvarshavende), Allan
Høxbroe og Henrik Schurmann

Tryk

PhotoCare v/Jens Clemmensen,
Torvegade 3, 3000 Helsingør

såkaldte HDR billeder. Denne særlige fototeknik er
særlig velegnet til motiver med stor kontrast, hvilket
ofte er tilfældet i efterårsskoven, hvor solen ikke står
så højt på himlen. Alle er velkomne, og det kræver
ingen særlige forudsætninger at deltage i turen.
Turleder: Henrik Schurmann
Mødested: Hellebæk Avlsgård
Gratis for medlemmer, andre kr. 20,-.

Betaling af kontingent

Det er nu tid til at forny medlemsskabet ved at
indbetale kontingent for 2015. Kontingentet er 65,- kr.
pr. medlem. Kontingentet bedes indbetalt til Danske
Bank konto 1551 – 10015413.
Der er i år ikke udsendt girokort, da gebyret for
behandling af girokort er meget høj. Willy Poulsen
assisterer gerne med at foretage indbetalingen og kan
kontaktes på tlf. 20582246.

Elektronisk nyhedsbrev

Hjælp os med at spare på portoudgiften.
Tilmeld dig på:
kohavensvenner@gmail.com.
Fremover modtager du Nyhedsbrevet som
vedhæftet PDF-fil. De, der ikke bruger
computer, vil stadig modtage Nyhedsbrevet pr. post.
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Kontakt til foreningen:

Formand Steen Søgaard
Tlf. 20 30 35 56
E-mail steogmag@hotmail.com
Kasserer Peter Rodemann
Tlf. 20 47 59 38
Mail: rodemannpeter@mail.tele.dk
Se evt.ændringer/tilføjelser på:
www.kohavens venner.dk
Mail: kohavensvenner@gmail.com

