
Det grønne område Fugleparken 

 

Referat fra 5. møde med følgegruppen, mandag den 17. august 2020 kl. 16 

 

Deltagere: 

  

• Kirsten Lynggaard   kirlyng7@gmail.com   

• Annette A. Hedegård   annettehj1966@gmail.com 

• Pernille F. Jørgensen  pernillejoergensen74@gmail.com 

• Rikke Fisker   rikke-fisker@hotmail.com 

• Jette K. Lundkvist   jkl@viborg.dk 

 

 

 

Dagsorden: 

 
• Siden sidst, hvad er der sket 

 

• Etablering af blomstereng   

• Plantning af frugttræer og beplantning på volden 

• Opsætning af borde/bænkesæt 

• etablering af stier 

 

 

• Ideer der kan/skal arbejdes videre med: 

 

• Belysning på stien bag om skolen (status uvis) 

• Eventuelt arrangement efter sommerferien 

• Nyt fra fundraisergruppen 

 

• Næste møde 

 

 

Siden sidst: 

 

• Blomsterengen gik ikke helt som planlagt, ved en fejl blev en stor del af arealet klippet. Vores 

Gartnerformand har efterfølgende set, at der i bunden er forskellige blomster og urter som muligvis 

kommer igennem næste år, derudover kan vi evt. så/sprede lidt ekstra frø om nødvendigt. 

• Frugttræerne ser ud til at klare sig fint, beplantningen på volden følger vi op på, der vil blive 

buskryddet og efterplantet efter behov. 

• Ud over de 2 sæt bord/bænke der allerede er kommer, har vi bestilt et ekstra sæt. 

• Etablering af sti ned til søen og bag volden ved Vibohøj er etableret. Vi arbejder på at kunne forbinde 

de to stykker. Indtil da bindes de sammen med et stykke med klippet græs. 

 



• Ideer der kan/skal arbejdes videre med: 

 

• Belysning på stien bag om skolen (status stadig uvis) der tages fat i skolen af følgegruppen, 

måske de kan skubbe lidt på. 

• Eventuelt arrangement efter sommerferien. på grund af Corona situationen har Følgegruppen 

besluttet at vi udsætter arrangementet/happeningen til forår/sommer. Vi undersøger om 

institutioner (sfo) har interesse i at deltage. 

• Nyt fra fundraisergruppen: Sydbank er gået gennem første runde og afventer sidste runde, det 

ser lovende ud. Flere andre fonde har givet afslag bl.a. Nordea, Friluftsrådet og Brøndum, men 

der arbejdes videre, der er flere muligheder. 

 

Andet:  

 

• Der er mulighed for at få opstillet en pæl med fuglekasser på arealet, den kan evt. blive opstillet i 

forbindelse med den arrangement/happening der er planer om, men den kan også opstilles før. 

 

Du kan læse mere om projektet ved at trykke på linket herunder. 

 

https://oplevelser.viborg.dk/Natur/Parker-og-skove/ParkerViborg/Udvikling-af-parker/Groent-omraede-i-

Fuglekvateret 

 

Næste møde:  

 

Mandag d. 25. januar 2021 kl. 16 i M1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


