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Bestyrelsens beretning 

 

Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner har igennem året 2013 haft et tilfredsstillende 

aktivitetsniveau, både hvad angår medlemsarrangementer og åbne arrangementer. Dog har 

guidede specialrundture ikke helt levet op til det budgetterede. Det vil vi forsøge at råde bod 

på i 2014. 

 

Domsafgørelsen vedr. vejretten, som også blev omtalt ved sidste generalforsamling er ikke 

blevet anket. Det betyder, at vi har ret til at benytte vejen fra asfaltvejen via Lillebjerggård 

ned til reservatet. Det anbefales dog, at vi forinden giver os til kende, så beboerne på 

Lillebjerggård kan se, hvem der kører forbi og at farten aldrig overstiger 20 km pr. time. Husk 

at der køres forbi en børnehave. Selvom vi har en vejret den vej, vil vi appellere til at 

indgangen ved parkeringspladsen benytte ved almindelig adgang og at vejen over 

Lillebjerggård fortrinsvis benyttes til maskiner og køretøjer, der er svært ved at komme ind fra 

Bjergvej 77.   

 

Den 24. marts havde vi en flot indvielse af ombygning og tilbygning med trappelift og 

handicaptoilet. I høj sol, bidende kulde og 10 cm sne, kunne ca. 70 medlemmer og 

honoratiores tage herlighederne i brug. Formanden for LAG-Ringsted, Tommy Johannesen, 

holdt indvielsestalen med ikke mindre end et par folketingsmedlemmer og enkelte 

byrådsmedlemmer som tilhørere.  

Bag det flotte resultat har der også ligget et stort arbejde med separate regnskaber, 

revisorrapporter og mellemfinansiering. Det sidste har et at vore trofaste medlemmer hjulpet 

os med, så vi af den vej kunne spare en god del renter. Og det siger vi en stor tak for. 

Problemet var, at ministeriet der skulle udbetale tilsagnsbeløbene ikke behandlede sagerne 

inden for en rimelig tid. I vores tilfælde med knap et års forsinkelse.  

Som en del af husprojektet skulle vi selv stå for maling og spartling mv. Her var der flere, der 

gav en hånd med – og især Erik Sixtus brugte rigtig mange timer med malearbejdet. Og da 

han alligevel var i gang, mente han, at hele huset skulle have en tur. Og det siger vi mange 

tak for. 

Også omgivelserne omkring byggeriet skulle planeres og fliser skulle lægges. Igen mødte 

mange medlemmer op og gav den en skalle. Så nu er hele pladsen foran huset kommet i 

orden med borde og bænke. Vi mangler dog stadig lidt på den østlige side af huset. Men det 

må komme, når vi når sommeren.  

Den 11. april var arbejdsgrupperne igen i gang. Denne gang med at hente en masse fliser som 

Teddy havde snakket sig til. De ligger nu under borde og bænke og vi har en pæn 

reservebeholdning til senere brug og til den østlige side af huset. 

 



Som sædvanlig var græsslåningsholdet også aktive med græs og vedligeholdelse af maskiner. 

Men på grund af den meget tørre sommer var det ikke nødvendigt at slå græs så ofte som 

tidligere år. 

 

Pinsemorgen den 19. maj startede tidligt med nattergaletur og kl. 8 var der en pæn del 

medlemmer samlet til morgenkaffe. Et arrangement, hvor foreningen indkøber morgenbrød og 

hvor vi hygger os sammen. Husk det gentages kommende pinse. 

 

I årets løb havde vi to fælles arbejdsdage plus alle de mindre, hvor kun nogle enkelte udførte 

forskellige opgaver. Her blev der beskåret, malet, pudset og meget mere. Husk at alle der har 

lyst til at deltage i de hyggelige arbejdsdage er mere end velkommen.  

 

Som det er de fleste bekendt havde kommunen inddraget vores parkeringsplads det meste at 

året i forbindelse med den nye bro på Bjergvej. Som kompensation har kommunen lavet et nyt 

afløb oppe på vejen, så store mængder regnvand ikke fremover løber ned over 

parkeringspladsen. Samtidig blev der lagt ca. 10 cm ny grusbelægning på pladsen. Desuden fik 

vi en rigtig stor bunke stabilt vejmateriale som blev til overs, så vi nu har en del til udbedring 

af vores vej og til det sidste, vi mangler omkring huset. 

 

De Vilde Blomsters Dag den 16. juni blev igen en stor succes. Vores blomsterekspert, Hans 

Hinke, guidede igen veloplagt en blomstertur. Ikke mindre end 15 nye blomster/planter 

dukkede op på denne enestående tur. Og husk de ”De Vilde Blomsters Dag” kommer igen i år. 

Artslisterne kan ses på hjemmesiden og vi hører meget gerne fra jer, hvis i finder nye 

plantearter i reservatet. 

 

Den 8. september havde vi Krible, Krable arrangement for børn. Igen i samarbejde med den 

lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Til dette havde vi søgt midler til 3 

kvalitets børnekikkerter og forskelligt børnegrej fra Agenda 21 i Ringsted. Og vi fik bevilliget ca. 

8.000 til indkøb. Så nu er vi klædt rigtig godt på til disse arrangementer. 

 

I løbet af efteråret fik vi foræret en flot stor planslebet kampesten af Gunner Goddik. En sten 

hvor der er indgraveret, hvornår fuglereservatet er grundlagt. Denne vil blive placeret foran 

huset inden sæsonstart. 

 

Store Fiskedag blev afholdt den 29. september og blev igen en god oplevelse med masser af 

flotte sponsorpræmier og et pænt overskud til foreningen. Dette arrangement er med til at 

fastholde medlemmer og med til at skaffe nye. 

 

Desværre mistede vi bestyrelsesmedlem Preben Frederiksen og suppleant Finn Helmersen i 

2013. Preben har været en uvurderlig hjælp i hele overtagelsesprocessen af reservatet og har 

bidraget med guidede ture, gode sponsorkontakter og meget mere. Finn var altid ham der gik 

forrest, når det hårde arbejde skulle udføres, han var utrættelig lige til det sidste og har lagt 

mange fliser, bygget flotte fugle- og sommerfuglekasser og meget mere. Vi savner dem meget 

og har haft stor glæde af deres indsats i og for reservatet og ikke mindst deres viden og gode 

humør, når vi var sammen. 

 

Fotogruppen er i årets løb blevet lidt omorganiseret med Jette Bjerregaard som tovholder. 

Fotogruppen leverer alle de flotte billeder, der indgår som væsentlige elementer på vores 

hjemmeside.  

 

Ligesom tidligere har vi også en gruppe der konstant arbejder med fuglekasser, mågekasser, 

sommerfuglekasser med mere. Denne gruppe har lagt rigtig mange timer i forbedringer. Ikke 

mindst er der fjernet mange gamle jernrør fra defekte mågekasser. Det har være noget af en 

opgave med to mand i en gyngende båd og vand indenbords i waders.  

 



Også fuglereservatet har været hårdt ramt af 2 x stormfald i efteråret. Knap var der blevet 

ryddet op efter orkanen, før det langvarige stormvejr væltede og knækkede en ny omgang 

træer. Værst gik det ud over de største grantræer. Nu mangler der blot rydning af enkelte 

træer, der dog ikke generer færdsel på vejen rundt i reservatet. 

 

Havørnene fra Humleore ses oftere og oftere i og omkring reservatet. En af havørnene har 

næsten fået fast siddeplads i et par træer hos naboen. 

 

Udsigterne for 2014  

 

Omkring tilbygningen er som sagt stadigvæk lidt planering og græssåning, der skal foretages, 

ligesom vi stadig mangler at lægge en del 50 x 50 fliser på østsiden af huset. Der mangler 

også lidt mere græstørv på det nye tag. 

 

Ligeledes skal der plantes en del planter mod syd, således at der ikke bliver for åbent ind mod 

naboen ved dyrefoldene og ind mod grisedammen. Også lidt plantning ud mod Bjergvej er 

under overvejelse. 

 

Det lykkedes os ikke at skaffe midler et en 4 personer ”golfbil” til transport af svagt gående. 

Men det må vi stadig gøre en indsats for.  

 

Året sluttede med i alt 305 betalende husstande som medlemmer af foreningen og det vil 

bestyrelsen sige en stor tak for. Det er blot 7 færre end året før. 

 

Som noget nyt vil vi i år prøve med et eksternt arrangement. Det bliver en tur til Elbækengen 

den 5.juni som Jette og Jon har tilbudt at guide.  

 

Hold jer orienteret via hjemmesiden og via Nyhedsbrevene, der udsendes på mail. Det er den 

primære kontakt til medlemmerne. 

 

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer en god sæson.  

 

Bestyrelsen 

 

 

 

 


