Birkende 2012.

Arbejdsgruppen ”Nej tak til motocrossanlæg” i Kærby Mose
under Birkende Borgerforening, Birkende, 5550 Langeskov.
www.birkendeborgerforening.dk

Vision for Birkende Borgerforening:
Vi er en lille gruppe, der har startet Birkende Borgerforening for at bevare byens samlingspunkter.
Vi mener, det er afgørende for lokalsamfundets overlevelse, at der findes lokale samlingssteder,
hvor vi kan mødes.
Hertil mener vi de gamle skolebygninger kan bruges. Med boldklubben – forsamlingshuset – den
gamle skole – kirken og Hans Tausens Centret som centrum kan vi nå de fleste af områdets borgere.
I vores lokaler har vi arrangementer og interessehold, hvorigennem vi skaber socialt fællesskab og
læring.
Foreningen har 160 husstande med 550 personer som medlemmer.
Citat fra vedtægterne:
§ 1. Formål
Foreningens formål er:
At varetage beboernes interesse overfor myndighederne samt søge at løse opgaver som beboerne i
Birkende og omegn(Marslev, Vejruplund, Kærby, Nonnebo og Langeskov)har fælles interesse i.
At søge at skabe sammenhold mellem beboerne i Birkende.
§ 2. Medlemmer
Enhver der bor i Birkende eller områder, der hører under Birkende, kan optages som medlem.
Borgere der tidligere har boet i Birkende kan også optages. Personer der deltager på et af vores hold
kan ligeledes optages. Bestyrelsen kan desuden optage medlemmer, der skønnes at gavne
foreningen.
Arbejdsgruppen:
Set i lyset af kompleksiteten i vores tidligere sager vedr. vindmøller og råstofudvinding(grus) har
Birkende Borgerforening valgt at nedsætte en arbejdsgruppe til varetagelse af medlemmernes
interesser i sagen om et muligt motocrossanlæg i Kærby Mose.
Vision for arbejdsgruppen:
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•
•
•

Vi er imod et initiativ som tilsidesætter ethvert hensyn til natur, vandløbskvalitet og fauna i
Kærby Mose.
Vi er imod et initiativ som åbner op for ekstrem motorlarm, støjforurening og almindelig
forurening af Kærby Mose.
Vi er imod et initiativ som minimerer mulighed for udvikling af bosættelse og erhverv i
Fraugde, Fraugde Kærby, Marslev, Nonnebo, Birkende og Langeskov.

Af strategiske og forhandlingspolitiske årsager vil vores indsigelser, referater fra møder, skrivelser
fra Odense Kommune, Kerteminde Kommune, Statsforvaltningen og andre offentlige institutioner
ikke blive offentliggjort på hjemmesiden før endelig beslutning foreligger.
Hvis offentligheden, pressen eller privatpersoner ønsker oplysninger om gruppens arbejde kan der
rettes henvendelse til Peter Nyrnberg, jfr. nedenfor.
Indsigelser m.m. vil være offentligt tilgængelige hos de relevante myndigheder enten via
hjemmesider eller via evt. aktindsigtsanmodning.
Birkende Borgerforenings bestyrelse vil løbende blive orienteret om gruppens arbejde og
indsigelser. Forhandlinger m.m. bliver foretaget i Birkende Borgerforenings navn.

Arbejdsgruppen består af følgende medlemmer:

Peter Nyrnberg (tidligere næstformand i Birkende Borgerforening)
Rugvænget 8, Birkende
5550, Langeskov
Tlf: 61334274. Mail: peternyrnberg@outlook.com
Erik Vind
Sanderumgaard
Sanderumgaardvej 150
5220 Odense SØ
Tlf: 20 91 72 02. Mail: e.vind@sanderumgaard.dk

Erik Lønbæk
Birkum Mosevej 100
5220 Odense SØ
Tlf: 61 85 40 01. Mail: erikspost@mail.dk
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Louise Ravn-Nielsen og Kristoffer Skovby
Toftevej 9. Nonnebo
5550 Langeskov
Tlf: 42 72 90 55. Mail: louise@elast.dk
Kristian Viekilde
Vejrupgård
Vejrupskovvej 1
5290 Marslev.
Tlf: 30952440. Mail Kristian@porcus.dk
Tommy Hummelmose
Lahnsgade 78
5000 Odense C
Tlf. 40252423. Mail: tommy@rollhummelmose.dk

Tim Leckl
Engblommen 17
5220 Odense SØ
Tlf. 2186 3107. Mail: tim@leckl.dk
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