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Referat generalforsamling torsdag den 28. februar 2013  

Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Havestuen, Tværallé 5, 4100 Ringsted 

 

5. ordinære generalforsamling: 

 

a. Valg af dirigent. 

     Erhardt Mogensen blev valgt som dirigent. 

b. Valg af referent. 

     Mariann Hansen blev valgt som referent. 

c. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det  
forløbne år, samt godkendelse heraf. 

Den skriftlige beretning blev godkendt. 

d. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning for det forløbne år, samt 

godkendelse af resultatopgørelse og balance.  
      Årsregnskab, revisionsberetning og balance blev godkendt. 

e. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for det kommende år, samt 

godkendelse heraf.  
     Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt 

f. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  
      Ingen forslag indkommet. 

g. Fastsættelse af kontingent.  
      Kontingent for 2014 blev fastsat til kr. 200,- pr. husstand. 

h. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 

     Preben Frederiksen blev genvalgt 

     Kristen Christensen blev genvalgt 

     Jon Feilberg blev genvalgt 

     Peter Hansen blev genvalgt  

i. Valg af suppleanter for 1 år: 

     Henning Kopp blev genvalgt 

     Jette Bjerregaard blev valgt 

     Finn Helmersen blev valgt 

j. Valg af revisor/bilagskontrollant for et år ad gangen: 

     Mariann Hansen blev genvalgt 

k. Valg af revisorsuppleant/bilagskontrolantsuppleant for et år ad gangen: 

     Steen T. Pedersen blev valgt 

l. Eventuelt. 

 
Følgende emner blev drøftet under eventuelt: 

 

 Forslag om at der rettes henvendelse til Ringsted Kommune om at vejen over Lillebjerggård 

benyttes, når maskiner skal ned til reservatet for at oprense Vigersdal Å. 

 Forslag om at der etableres en transportordning ved arrangementer o.lign. fra Ringsted ud 

til reservatet, da flere i Ringsted ikke har transportmulighed. 

 Undersøge, hvad vejretten over Lillebjerggård betyder m.h.t. vedligeholdelse. Ved normal 

og almindelig brug mente nogle, at der ikke skulle betales for evt. vedligehold. Dette fordi 

vejretten går langt tilbage i tiden. Forpligtelsen vedr. vedligehold af vejen ligger hos 

lodsejeren – dvs. ejeren af Lillebjerggård. 



 Vi har en udfordring vedr. afgræsning af reservatets vestlige ende. 

 Arrangementskalender: Sommerfuglearrangement flyttes til kl. 11 eller til kl. 13. 

 I den mest intense yngletid kom der forslag om at dæmningen mellem mose og grusgrav så 

vidt muligt benyttes. Dette kan dog ikke lade sig gøre for svagtgående. Der mangler en bro 

over det lille vandløb gennem dæmningen. 

 Forslag om Natarrangement. For at se stjerner og natdyr. Tilmelding Benny: 24 22 05 37. 

 Græs slås om torsdagen i de uger, hvor det er påkrævet. Græsslåning starter i april. Hver 

samling tager 2 – 3 timer. Tilmelding til Steen T. Pedersen: 22 46 15 14. 

 Fuglenes Dag er et Blå Flag arrangement, hvor kommunen giver kr. 1.500 til guider. Goddik 

donerede sidste år dette beløb til foreningen. 

 Fotogruppen har ca. 10 medlemmer. Jon foreslog at der omstruktureres og indkalder til 

møde. 

 Ved nytegning af medlemmer er det altafgørende, at vi får nye medlemmers mailadresse, 

da information foregår via mail. 

 En stor tak til Pieter og Bo for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet. 

 Forslag om Fuglekassegruppe til rensning og nummerering af fuglekasser. Tilmelding til 

Kristen: 22 85 13 40. 

 Preben har indkøbt materialer til to nye isfuglekasser. Der efterlyses arbejdskraft til 

etablering i det meget tidlige forår. Tilmelding til Jon: 40 15 05 98. 

 Fanger vi stadig mink i fælder. I 2012 var der ingen fælder i gang. Men der er stadig mink 

langs med åen og i rævegraven ved huset. Mink må fanges. Ilder er fredet. 

 Året sluttede med 312 medlemmer. Indtil nu har 241 indbetalt i år. Det ser ud til at nogle 

har glemt at indbetale. 

 Goddik har doneret en spætmejsekasse. Til den sidst registrerede fugl i reservatet. Det 

siger foreningen tak for. 

 

Godt 40 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der blev opfordret til at tage venner og 

bekendte med til arrangementerne, så vi kan få flere medlemmer. Samtidig blev der opfordret 

til at benytte reservatet også efterår og vinter.  

 

Bestyrelsen takkede for det flotte fremmøde og den gode stemning og de mange forslag. 

Arrangementskalenderen blever nu færdiggjort og vil indgå i kommende nyhedsbrev og blive 

lagt på hjemmesiden. 

 

Tak for en god generalforsamling – og tak til dirigenten for at styre generalforsamlingen i en 

god og positiv ånd. 

 

28. februar 2013  

 

 

Referent:  Dirigent: 

 

Mariann Hansen Erhardt Mogensen 

 

 

Bestyrelse: 

 

Jon Feilberg   Benny Rosenquist  Ulf Bjørn Olsen 

 

 

Preben Frederiksen  Kristen Christensen  Teddy Pedersen 

 

 

Peter Hansen  


