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Referat 4. ordinære generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent. 

     Erhardt Mogensen blev valgt som dirigent. 

2. Valg af referent. 

     Mariann Hansen blev valgt som referent. 

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.  

     Den fremlagte skriftlige beretning blev godkendt. 

4. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning til godkendelse.  

     Årsregnskab, revisionsberetning og balance blev godkendt.  

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

beslutning om godkendelse heraf. 

     Drifts- og likviditetsbudget blev godkendt. 

6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer – ingen forslag indkommet. 

7. Fastsættelse af kontingent for 2013. 

     Kontingent for 2013 blev fastsat til kr. 200,- pr. husstand.  

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år er: 

Teddy Pedersen. Blev valgt for 2 år. 

     Benny Rosenqvist. Blev valgt for 2 år. 

     Ulf Bjørn Olsen. Blev valgt for 2 år. 

9. Valg af 3 suppleanter for et år ad gangen.  

     Bo Tvarnø. Blev valgt for 1 år. 

     Pieter Fenstra. Blev valgt for 1 år. 

     Henning Kopp. Blev valgt for 1 år. 

10. Valg af revisor/bilagskontrolant for et år ad gangen.  

Mariann Hansen blev valgt for et år. 

11. Valg af bilagskontrolantsuppleant for et år ad gangen.  

Anne-Marie Sørensen blev valgt.  

12. Eventuelt. 

      

Følgende emner blev drøftet under eventuelt: 

 

 Der blev opfordret til, at medlemmer melder sig som guider til 

medlemsarrangementer, dette resulterede i 3 – 4 nye guider. Bl.a. til 

nattergaleture, fuglestemmer og sommerfugletur. Guide til 

medlemsarrangementer kræver nødvendigvis ikke stort kendskab til fugle mv., 

men er mere et spørgsmål om, at et medlem tager ansvar for åbning at hus 

mv. 

 Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde en guide-folder, som kan danne 

basis for de guidede rundture. Denne er allerede under udarbejdelse og tager 

udgangspunkt i Goddiks bog om reservatet og dets tilblivelse. Goddiks bog kan 



lånes på Ringsted bibliotek eller hos Peter. Guidefolderen kan evt. udarbejdes, 

så den kan udleveres ved rundvisningerne. 

 Der blev opfordret til at udarbejde et koncept for skoletjeneste, da reservatet 

rummer mange muligheder for rundture med skolebørn – ikke mindst 

museumssamlingen kan have interesse. Arne Hastrup og Benny Rosenqvist 

taler sammen om dette emne. 

 Der kom forslag om at medlemmer frivilligt donerer kr. 20 ved 

medlemsrundvisninger. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde. 

 Til opsætning af hættemågekasser mangler foreningen 20 jernrør i 3 meters 

længde. Udvendig diameter ca. 33 mm og indvendig diameter ca. 28 mm. 

 Der har i årets løb været to episoder som reservatet kunne være foruden. En 

episode med to lystfiskere, der overså 3 adgang forbudt skilte. Og en episode 

med jægere, der løsnede skud ind over reservatet og sendte op til 3 hunde ind 

efter nedfaldent vildt. Begge episoder er blevet påtalt. 

 Der kom forslag om opsætning af storkerede. Dette har tidligere været drøftet 

i bestyrelsen og vil blive taget op igen på næste møde. 

 Foreningen planlægger tættere beplantning med buske og træer i den sydlige 

randzone. Medlemmer der har gode kontakter til plantekøb opfordres til at give 

bestyrelsen kontaktnavne. Det drejer sig om ca. 500 planter. Der kom forslag 

om, at planterne bliver bærbærende til gavn for fuglene. 

 Reservatet har problemer med for mange herregårdsskræpper. Derfor 

overvejes afgræsning med får. Alternativt en hjælpergruppe med le og høslet. 

 Mellem parkeringspladsen og reservatet opsættes trælåge i stil med de røde 

som Naturstyrelsen opsætter. Ligeledes opsættes der et diskret hegn, så det 

bliver lidt tydeligere, at fuglereservatet er for medlemmer og fastlagte 

arrangementer. 

 Forretningsorden og vedtægter tydeliggøres på hjemmesiden. 

 Fotogruppen arbejder med en model til indlevering af billeder til hjemmesiden. 

Jon koordinerer dette arbejde. For at hjemmesiden kan fremstå interessant, er 

det vigtigt med nye gode billeder. Både med mennesker, fugle, blomster, 

insekter og dyr.  

 Der blev opfordret til at nedsætte undergrupper. Disse grupper kan f.eks. 

arrangere specialarrangementer og udarbejde artslister til hjemmesiden. 

Grupperne kan f.eks. være: 

- padder 

- svampe 

- pattedyr 

- insekter/sommerfugle 

- blomster 

- fisk 

- etc.  

 Der har været en forespørgsel om prisen på et livsvarigt medlem- og ejerskab. 

   Der kom forslag om kr. 10.000. Dette drøftes i bestyrelsen. 

 

Mere end 60 medlemmer deltog i generalforsamlingen og alle blev opfordret til at 

arbejde som ambassadører for reservatet og skaffe venner, bekendte og familie 

som medlemmer. Dette vil være et stærkt fundament for en positiv drift 

fremover. 

 

Den fremlagte hjælperliste blev udvidet med 8 nye medlemmer, der meldte sig til 

forskellige gøremål. I alt 47 medlemmer står nu på listen. 

 



Bestyrelsen takker for det flotte fremmøde og den positive dialog – og husk ikke 

mindst arrangementerne pinsedag og pinsemorgen. Og benyt hjemmesiden 

www.kvaerkebyfuglereservat.dk for at arrangementskalenderen. 

 

Tak for en god generalforsamling. 

 

23. februar 2012 
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