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Nyhedsbrev fra 

PIV - Pionerer i vandløbspleje 

 

Kommende projekter: 

• Efter sommerferien tager vi fat på anden del af projektet i Vivede Mølleå. Der skal lægges 

skjulesten ud efter humbæk-metoden, og så bliver det spændende at se hvordan vores rød-el 

har det, som vi plantede ud i foråret. Der kommer nærmere besked, når vi har fastlagt en dato.  

 

• Faxe Kommune har givet tilladelse til projektet i Faxe Å og Hulhøjbækken, hvor der skal 

udlægges tre gydebanker. Så snart klagefristen er udløbet sidst i juli og økonomien er på plads, 

fastlægger vi en dato og sender invitation ud på mail. 

 

 

 

 

De bedste sommerhilsner fra bestyrelsen i PIV 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 26. august 

2021 kl. 19. Der agter vi nemlig at indføre et nyt tiltag; 

klubaften. Vi vil prøve at mødes ind imellem for at hygge, 

men også invitere gæster, som kan holde spændende og 

relevante oplæg. Vi håber at I vil tage godt imod idéen. 

 

 

Ny bestyrelse: 

Det er med stor glæde at vi kan meddele, at vi har fået en ny bestyrelse på plads. Charley har påtaget 

sig posten som kasserer, stor tak til ham. Emil takkede ja til at blive medlem af bestyrelsen fra sin 

tidligere post som suppleant, og i stedet træder Henrik Buch ind som ny suppleant. 

Den nye bestyrelse ser derfor således ud: 

Søren Jensen   Formand  

Iben Buhl   Næstformand/projektkoordinator 

Charley Leth  Kasserer 

Kim Husted   Menigt medlem 

Emil Nielsen  Menigt medlem 

Henrik Buch   Suppleant 

Kenn Pedersen Suppleant 

Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med de nye kræfter. 

Som altid kan formanden kontaktes på tlf. 20125590 eller mail: slagtersj@gmail.com 

 

Nyheder: 

 

 

 

 

 

Forleden fik området omkring klubhuset en overhaling med 

hakke og rive, og som altid var der disket op med alt godt 

fra slagteren til de fremmødte spinflue- og PIV-folk. 

mailto:slagtersj@gmail.com

