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Referat generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010  
Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 6, Tværallé 5, 4100 Ringsted. 

 

Dagsorden ordinær generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf 

4. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning siden foreningens start, samt 

beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance 

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

beslutning om godkendelse heraf 

6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

7. Ændring af vedtægter vedr. tegningsrettigheder. Forslag om at bestyrelsen 

tegnes af formand og næstformand samt af formand og kasserer  

8. Fastsættelse af kontingent 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er 

Benny Rosenqvist (genopstiller) 

René Nielsen (genopstiller ikke) 

Erhardt Mogensen (genopstiller ikke – dog gerne som suppleant) 

10. Valg af 3 suppleanter for et år ad gangen 

Teddy Pedersen (genopstiller) 

Ulf Bjørn Olsen (opstiller til bestyrelsen) 

Kristen Christensen (genopstiller) 

11. Valg af revisor for et år ad gangen 

Mariann Hansen (genopstiller) 

12. Valg af revisorsuppleant for et år ad gangen 

Nyvalg af revisorsuppleant 

13. Eventuelt 

 

Referat: 

 

1. Erhardt Mogensen blev valgt som dirigent. 

 

2. Referent – Benny Rosenqvist.  

 

3. Bestyrelsens beretning aflagt af formanden Peter Hansen:  

 

Stiftelse 

Foreningen blev stiftet den 22. oktober 2009, hvor den midlertidige bestyrelse fik til opgave at 

udarbejde forslag til vedtægter, forretningsorden og kommissorium for arbejdsgrupperne frem 

til den ordinære generalforsamling den 23. november 2009. 

 

Hjemmeside 

I denne periode kom en midlertidig hjemmeside op at stå. Den indeholder informationer om 

foreningens arbejde og formål mv. 



 

Medlemmer 

Fra foreningens start og frem til årsskiftet har der været ca. 50 betalende 

medlemmer/husstande – og medlemstilgangen fortsætter stille og roligt. Vi er nu oppe på ca. 

60 medlemmer. 

 

Facebook 

Også Facebook ”kvaerkeby fuglereservats Venner” har haft pænt med opbakning og der er nu 

knap 100 venner. 

 

Kompendium 

I perioden frem til december, er der lagt en del energi i at udarbejde et kompendium om 

foreningens og vores visioner.  

 

Dette skrift indeholder: 

 Problemstilling og ressourcebehov, herunder budget 

 Fuglereservatets historie 

 Karakteristik af fuglereservatet 

 Lidt om foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner 

 Foreningsarbejdet frem til 15. maj 2010  

 Fremtidsperspektiver efter 15. maj 2010  

 Bilag med fugle, dyr, padder, fisk og sommerfugle observeret i reservatet 

 

Kompendiet er udarbejdet til brug for det fremtidige arbejde med ansøgninger til fonde og 

sponsorer – og er på i alt 14 sider. Kompendiet er illustreret med smukke billeder fra 

reservatet og med fugle observeret i reservatet. Mange billeder er venligst udlånt til 

foreningens arbejde af naturfotograf Steen Drodz Lund. Mange af disse billeder findes desuden 

på foreningens hjemmeside www.kvaerkebyfuglereservat.dk 

 

Pressedækning 

Allerede fra foreningens start har vi været heldige at opnå en god pressedækning i Dagbladet, 

lokalaviserne og på forskellige hjemmesider.  

 

Arbejdsgrupper 

Både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har deltaget i mange forskellige arbejdsopgaver 

og aktiviteterne med at indsamle økonomiske midler til køb af reservatet. Arbejdet er 

uddelegeret til forskellige arbejdsgrupper, der hver især gør en flot indsat for at projektet skal 

lykkes. 

Hovedopgaverne er ansøgninger til:  

 Nationale almene fonde 

 Lokale sponsorer og lokale fonde 

 

Desuden lægges der en del arbejde i at øge kendskabet til vores projekt og til at netværke til 

foreninger, organisationer og myndigheder. 

 

Fuglereservat – også for grupper med nedsat funktion 

Allerede ved udarbejdelsen af foreningens vedtægter, blev det besluttet, at vi vil arbejde 

intensivt for at gøre Kværkeby Fuglereservat tilgængeligt for alle. 

Som et af landets bedste genoprettede fuglereservater i et vådområde, er Kværkeby 

Fuglereservat altid til at færdes i - uanset vejr og årstid. Dette er unikt for dette reservat, 

sammenholdt med stort set alle andre vådområder. 

 

Når vi forhåbentligt den 15. maj i år kan overtage reservatet, vil indsatsen det første år 

koncentreres om forbedring af forholdene for gangbesværede og kørestole. 

 

http://www.kvaerkebyfuglereservat.dk/


Danmarks Naturfredningsforening 

Fra Danmarks Naturfredningsforening ved præsident Ella Maria Bisschop-Larsen har vores 

forening fået en meget positiv skriftlig støtteerklæring, der bakker foreningens arbejde op – og 

som i kort form resumerer reservatets mange kvaliteter. Denne uforbeholdne støtte kan ses på 

vores hjemmeside.  

 

Dansk Ornitologisk Forening Vestsjælland 

Også fra Dof-Vestsjælland bliver vore bestræbelser positivt værdsat. Kværkeby Fuglereservat 

var programsat på Dofs generalforsamlig og vi har desuden fået mulighed for at informere om 

vores projekt på Dofs hjemmeside, ligesom vi har fået optaget to artikler i deres 

foreningsblad ”Bladsmutten”.  

 

Dof-Vestsjælland har også tilkendegivet, at vi kan få råd og vejledning i forbindelse med 

ansøgninger til specifikke fonde. 

 

Center for Ligebehandling af Handicappede 

Vi har sendt en forespørgsel vedr. tilgængelighed til Center for Ligebehandling af 

Handicappede og derfra fået navne på forskellige organisationer, som vi kan kontakte. Også de 

finder, at vi er i gang med et spændende projekt og de er meget glade for, at vi medtænker 

tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Samtidig vil de orientere Det Centrale 

Handicapråd´s formandskab ved Ester Larsen om vores henvendelse. 

 

De almennyttige fonde 

Indtil nu har vi fremsendt ansøgninger til flere nationale almene fonde.  

 

LAG-Ringsted 

Der er også fremsendt ansøgning til LAG-Ringsted om hjælp til køb af museumssamlinger med 

udstoppede fugle, ægsamling, inventar og løsøre mv. LAG er en forening under 

FøgevareErhverv der bl.a. støtter op om aktiviteter, der fremmer levevilkårerne i 

landdistrikterne. Herunder naturværdier. 

 

Et fuglereservat i høj kvalitet 

I Kværkeby fuglereservat er der registreret 151 forskellige fuglearter. Det betyder, at 

reservatet er nr. 27 i Danmark, når det sammenlignes med en nylig undersøgelse af 69 

genoprettede eller nyanlagte søer, hvoraf de fleste er væsentligt større. 

 

Også blandt planterne er der stor diversitet – mere end 225 forskellige planter findes på de 

godt 9 hektar, hvoraf vandarealet udgør 65 %. 

 

Meget få vådområder i Danmark har så flot vandkvalitet, som den der findes i Kværkeby 

fuglereservat. 

 

Budget til brug for ansøgninger 

Til brug for vores ansøgninger til fonde mv. har vi udarbejdet følgende budget, der løber frem 

til 15. maj 2011 – dvs. et år efter overtagelsen. Budgettet indeholder vores frivillige 

arbejdsindsats og optimering af tilgængeligheden i reservatet og indkøb af maskiner og udstyr. 

 

Den nærmeste fremtid 

De kommende 2 måneder vil vise, om det er muligt at bevare og udvikle Kværkeby 

fuglereservat som en endnu mere unik naturperle midt på Sjælland. Og om vi vil få mulighed 

for at gennemføre vores vision om et fuglereservat, der kan blive tilgængeligt for alle – også 

vore medborgere med nedsat funktion. 

 

Det vil afhænge af, om vi lykkes med at indsamle de fornødne økonomiske midler.  

 



Alle i bestyrelsen og suppleanterne vil fortsat arbejde hårdt for at projektet lykkes – til glæde 

og gavn for unge, ældre, naturinteresserede, handicappede og fugle- og planteinteresserede. 

 

Der ligger så mange kvaliteter i dette fuglereservat, at det vil være en stor skam, hvis 

naturformidlingen forsvinder fra området. Alle i Region Sjælland, Hovedstaden og Ringsted 

Kommune vil kunne få naturoplevelser indenfor et lille koncentreret område – uden at skulle 

trave flere kilometer for at komme ind i reservatet. 

 

Peter Hansen orienterede om fondansøgninger og status. Herunder at foreningen tilstræber at 

rejse kapital til overtagelse inden medio maj 2010. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Kommentarer i forbindelse med beretningen: 

 

Pieter Fenstra anbefalede at søge: Feriefonden, Satspuljemidler, Landbrugslotteriet og Detlef 

fonden. 

 

Frits Mønsted orienterede om at Danmarks Naturfredningsforenings Præsident Ella Maria 

Bisschop-Larsen deltager i møde på Gefion i Sorø onsdag den 24. marts kl. 19.00 vedr. 

Debatmøde om biodiversitet i det åbne land. Frits anbefalede at medlemmer og bestyrelse fra 

vores forening deltog for bl.a. at udvide vores netværk, som er af stor betydning i vores 

ansøgningsarbejde. 

 

Der foreslås medlemsanparter. 

 

 

4. Perioderegnskab blev godkendt.  

 

5. Drift og likviditetsbudget forelagt og tiltrådt. 

 

6. Ingen indkomne forslag. 

 

7. Tegningsrettighedsændring tiltrædes – bestyrelsen tegnes af formand og næstformand, 

samt af formand og kasserer. 

 

8. Kontingent uforandret 200 kr. pr. husstand. 

 

9. Valg af bestyrelse: 

Teddy Pedersen blev valgt for 2 år 

Ulf Bjørn Olsen blev valgt for 2 år 

Benny Rosenqvist blev valgt for 2 år 

 

10. Valg af supplanter: 

     Manne Suadicani  

        Fritz Mønsted 

        Erhardt Mogensen        

        Kristen Christensen 

 

11. Bilagskontrollant (revisor) 

        Mariann Hansen 

  

12. Bilagskontrollant suppleant (revisor) 

        Anne-Marie Sørensen 

 



13. Aftale om messevagter i forbindelse med deltagelse på Ringsted Messen den 20. og 21. 

marts. 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med: 

 

 Formand Peter Hansen 

 Næstformand Martin Bork 

 Kasserer Jon Feilberg 

 Sekretær. Står åben til næste bestyrelsesmøde 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 6. april hos Peter Hansen. Incl. suppleanter. 

 

 

Referent: Benny Rosenqvist 

 

 

 

 


