
Bestyrelsens beretning for 2017 

  

Året 2017 - foreningens 10'ende - har været præget af medlemsfremgang, jævnt aktivitetsniveau og formandsskifte.  

Konstituering 

På bestyrelsesmødet d. 6. marts ændredes bestyrelsen. Formand og kasserer byttede roller. Samtidig indførtes en ny 

funktion ”medlemskontopasser”, som John Kristensen fremover varetager. Der har været seks bestyrelsesmøder. 

Medlemmer 

Vi havde ved udgangen af 2017 et rekordstort antal betalende medlemmer (taget fra regnskabet), hele 423. I de 

sidste år har udviklingen været stigende:  

 



 

 

På samme tidspunkt i 2017 havde 371 betalt kontingent, mens det i år kun er 347, så noget tyder på, at 

medlemsantallet bliver lidt lavere i år. Men hvis vi gør en indsats, så kan vi nok indhente det. 
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Fugleobservationer 

Det har været en stor glæde, at Rørhøgen ynglede i reservatet i år. Det er vist også første gang at Rørdrummen kan 

siges at være flyttet ind i reservatet for alvor. Den er set stående, flyvende og svømmende. Rørdrum. Det store antal 

observationer af Isfugl glæder os også, men yngleforekomster har vi ikke haft. Hættemågerne har for andet år i træk 

svigtet os. Vi arbejder på, at de kan føle sig bedre tilpas. Gråstrubet Lappedykker har ikke haft ynglesucces i år. 

Ungerne forsvandt. Ellers har vi haft besøg af Sølvhejre og Stork. Vi kan anbefale at følge med i ”Set og sket” hvor 

Henning jævnligt fortæller om sine observationer i reservatet. Det gør han så levende, at det næsten er som at være i 

reservatet selv. Historierne bliver flittigt læst, og er medvirkende til, at folk kender til os - og følger os.  

  

http://galleri.fotofuglereservat.dk/#!album-271-105


 

 

Arrangementer 

Vi har haft mange arrangementer i år. Som indledning til sidste generalforsamling fortalte Flemming Rune om 

bæveren - og andre større dyr i fremgang i Nordsjælland. Der var rigtig mange i Landsbyhuset i Gyrstinge til det 

inspirerende foredrag.  

I 2017 havde vi et godt samarbejde med Ringsted Bibliotek. Tre foredrag (Historien, Fuglene og Blomsterne) og senere 

tre ture med samme temaer.  Biblioteket opkrævede et tilmeldingsgebyr på 50 kr. for deltagelsen i foredragene.  Det 

holdt nogle væk. Historie-foredraget blev således slet ikke til noget – da der var for få tilmeldte. De andre to foredrag 

blev gennemført med rimelig tilslutning.  Alle ture i dette samarbejde med biblioteket blev gennemført.   

Ud over generalforsamlingen og foredragene havde vi følgende arrangementer: 

 

 

 

Dato Tid Emne Deltagere Link 

18. 
apr. 

1830 - 2030 Bib: Historien om KF Alle interesserede Historisk tur 

23. 
apr. 

9 - 14 Arbejdsdag  Medlemmer Arbejdsdagen 

7. maj 19 - 21 Guidet nattergaletur Medlemmer 
 

10. 
maj 

19 - 21 Guidet nattergaletur Alle interesserede   

http://galleri.fotofuglereservat.dk/#!album-246
http://galleri.fotofuglereservat.dk/#!album-247


21. 
maj 

19 - 21 Guidet nattergaletur Alle interesserede Nattergaletur 

23. 
maj 

19 - 21 Bib: Fuglene i 
reservatet 

Alle interesserede Fuglene i reservatet  

24. 
maj 

14-17 Inspirationstur for 
guider 

Særarrangement Inspirationsdag 

28. 
maj 

10 - 13 Fuglenes dag Alle interesserede DOF 

4. juni 7 – 8 Pinsemorgen-rundtur Medlemmer Pinsemorgen 

4. juni  8 - 10 Fælles morgenkaffe Medlemmer 
 

5. juni 10-12 Guidet nattergaletur Alle interesserede   
8. juni 17-19 Ekstern fugletur til 

Gyrstinge Sø 
Medlemmer Gyrstinge Sø 

11. 
juni 

14-16 Vip-tur Nye medlemmer 
 

13. 
juni 

19-21 Bib: Blomsterne i 
reservatet 

Alle interesserede Blomsterne i reservatet 

18. 
juni 

10-12 De Vilde Blomsters Dag Alle interesserede Vilde Blomsters Dag 

21. juli 20 - 24 Natfotografering Fotografer Natfotografering 

23. juli 11 - 13 Sommerfugle, insekter, 
blomster 

Alle interesserede  Sommerfugletur 

20. 
aug. 

10 - 12 På opdagelse i 
fuglereservatet 

Alle interesserede Blå Flag Ringsted 

27. 
aug. 

10 - 13 Snapseurter. Lær dem 
at kende.  

Alle interesserede Snapsetur 2016  
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10. 
sep. 

10 - 13 Naturens Dag - krible 
krable 

For børn med følge Naturens dag 

1. okt.  9 - 14 Arbejdsdag  Medlemmer  Arbejdsdag 
24. 
sep. 

930- 14 Fiskedag  Medlemmer  Fiskedag 

 8. okt.  9 - 13 Ekstern fugletur Medlemmer Ekstern fugletur 

 

Ud over de skemalagte arrangementer har der været afholdt en håndfuld private (og betalte) rundvisninger – bl.a. de 

sidste 2 i puljen doneret af Lions Club.   

 

 

 

Diverse 

Lørdag den 11. marts fik tårnfalkeparret i grusgraven en ny redekasse. Ved hjælp af www.skoventreprenøren.dk fik vi 

taget den gamle faldefærdige redekasse ned og sat en fin ny kasse op. En anden ny redekasse til tårnfalke blev 

derefter sat op i et enligt grantræ ved Plantagen. Falkekasser 

 

Toilettet fungerede pludseligt ikke mere. Det viste sig, at septiktanken var fuld for første gang siden ombygningen. Vi 

fik løst problemet på en lavpraktisk måde Tank 

 

Taget på museet trænger til en renovering. Vi må søge penge til det fra Fonde. Det skal vi i gang med inden for kort 

tid.  
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Hættemåger 

I 2017 ynglede vist nok eet par med ukendt resultat. Vi forsøger at gøre reservatet interessant for hættemåger. 

Kasserne skal i år flyttes længere ud på åbent vand. Så håber vi at minkene ikke kan springe ud på kasserne fra 

tagrørene.  

 

Mink 

Dagbladet skrev en artikel ”Mink truer reservat”. Det var skarpt sat op, men artiklen var medvirkende til at vi nu snart 

kan sætte ”Minkfangst version 3.0” i gang. Det bliver med 2 klapfælder på små flåder. Vi har en ”minkgruppe”, som vil 

kigge efter fælderne.   

 

Følg med på Facebook 

Vi fik i 2017 liv i vore Facebookside. Søg ”Kværkeby Fuglereservats Venner” på Facebook og del og like! Nu bor vi to 

steder på internettet, dels på Fuglereservat.dk og dels på Facebook 

 

Årskalenderen 

Fotogruppens Kalender 2018 er næsten udsolgt. De allersidste kan købes her på generalforsamlingen til nedsat pris. 

Fotogruppens arbejde er i høj grad medvirkende til at vi bliver kendt rundt omkring.  

http://fuglereservat.dk/
https://www.facebook.com/groups/153392669332/


  

 

 

Fremtidens reservat 

Vi har nogle tanker om mere solide ”skotter” mellem åen og reservatet, så det uklare, mere forurenede vand i åen 

ikke tænger ind i reservatet ved høj vandstand. Et par vintre i træk har vandet løbet ind i reservatet med mere 

algerigt og uklart vand til følge. Navnekort 

 

Vi har også tanker om at genskabe grus-revlen i vest, så vadefuglene får en strandbred.  

 

Mulig slyngning af åen ved Sletten ifm. skabelse fa vådområder til fixering af fosfor og kvælstof.  

 

Vi pusler endelig med tanken om et større reservat. Der er meget mose mod nord øst og sydøst (små 200 ha), som 

kunne tilsluttes reservatet eller indgår på en eller anden måde. Der skal søges penge, hvis vi skal købe en nabogrund, 

da egne midler ikke rækker. Evt. nye arealer bør plejes ekstensivt (= ikke så plejekrævende som vores nuværende).  

 

Tak til alle jer medlemmer, som via kontingentet er med til at støtte reservatet.  En særlig stor tak til de aktive i 

arbejdsgrupper og bestyrelsen. Det er et kæmpemæssigt arbejde I gør! 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sæson 2018.  
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Bestyrelsen d. 20. februar 2018 

 

Jon Feilberg 

 


