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Medlemmer 
Velkommen til de mange nye medlemmer og tak til de gamle! Lige nu har 468 husstande indbetalt kontingent for 
2021. Det er rekord på denne tid af året. Og tusind tak for det. Det er vigtigt, at foreningen har jer som gode, trofaste 
medlemmer. Det lægger hele grundlaget for, at vi kan holde reservatet pænt og besøgsværdigt og at vi nu igen kan 
tilbyde spændende arrangementer. 

  

Arrangementer i 2021 
Med de sidste udmeldinger fra myndighederne giver det mening at have udendørs arrangementer i Kværkeby 
Fuglereservat, så vores - let redigerede - program for 2021 kan ses på hjemmesiden. Vi kan mødes 25 til sådanne 

arrangementer. Vi sørger for, at der er flere rundvisere, hvis der skulle komme over 25 og vi glæder os sådan til at se 
jer på vores ture i reservatet. Læg især mærke til turen for nye medlemmer den 18. april. Her kan I lære nogle 
bestyrelsesmedlemmer at kende samtidig med rundvisningen i reservatet.   

  

 

 

 

  



Fugleliv  
Frostperioden i februar var spændende, da mosens fugle måtte søge ud til åbent vand i åen for at finde noget at 
spise! Der blev set isfugl, vandrikse, grønbenet rørhøne, dobbeltbekkasin, sølvhejre, stor skallesluger og lille 
lappedykker foruden de faste "fiskere" som fiskehejre og skarv. Og skægmejsen ser ud til at opholde sig fast i 
reservatet. Vi håber, at den vil yngle i en eller flere af de nyopsatte reder.  

  

 

 

 

  

Generalforsamlingen 2021 
Vi overvejer lige nu, om vi skal udsætte årets generalforsamling til vi alle igen kan samles. Det vender vi tilbage om, 
så snart vi har en fornemmelse af situationen. Alternativt om vi kan afholde generalforsamlingen virtuelt. 

Alle der går med tanker eller ønsker om opstilling til bestyrelsen må gerne snarest muligt sende bestyrelsen en mail 
eller ring og få nærmere information om bestyrelsesarbejdet. 

Allerede nu kan du se det reviderede regnskab fra året 2020 og budgettet for 2021 på hjemmesiden eller du kan 
benytte dette link:  Kværkeby Fuglereservat 

  

 

 

 

  

Arbejdsgrupper 

Vi håber, at nogle af jer vil give en hånd med i en af 
vores arbejdsgrupper - eller på en af de fire årlige 
arbejdsdage. Der er tre tilbage i år. Den næste er søndag 
den 21. marts. Kontakt til Sten stenteddy@live.dk hvis du 

kommer. Der er meget at gøre, så det ville være dejligt 
med flere hænder. Vi starter med kaffe og morgenbrød. 

Vi har i alt 4 arbejdsgrupper:  

• Redekassegruppen. Kontakt til 
Henning familienkopp@gmail.com 

• Høslætgruppen. Kontakt til 
Jon jonfeilberg@gmail.com 

• Græsslåningsgruppen. Kontakt til 
Sten stenteddy@live.dk 

• Fotogruppen. Kontakt til 
Per perbennythomsen@gmail.com 
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Husk at se alle fotografernes flotte billeder fra reservatet på hjemmesiden 
Der er altid rigtig flotte billeder at se i Galleriet. Her er både fugle, blomster, stemningsbilleder og mange flere. Altid 
meget flotte billeder. Benyt f.eks. dette link: One Photo (fotofuglereservat.dk) 

Eller se Hennings legendariske observationer 
Næste gang du/I besøger reservatet er det måske oplagt at slå Hennings optælling af arter på en rundtur. Men husk, 
det kræver tålmodighed, rigtig god hørelse og et skarpt syn. Hennings seneste observationer er altid god læsning og 
en god inspirationsgiver. Se f.eks. dette link: Kværkeby Fuglereservat 

  

 

  

Rigtig god sæson 

Jon Feilberg, formand  
40150598  
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