
Referat af Generalforsamling for  

”Kværkeby Fuglereservats Venner” 

 
Mandag den 23. november 2009 kl. 19.00 

i Anlægspavillonen i Ringsted 
 

 
Der var mødt 24 medlemmer op til denne første generalforsamling i foreningen ”Kværkeby 

Fuglereservats Venner”. 

 

Peter åbnede mødet med velkomst, og kunne fortælle at status er, at vi er 30 betalende 

husstande og at flere har meldt deres ankomst. Vores facebook-gruppe har ca. 50 venner. 

 

Den midlertidige bestyrelses har siden stiftelsen arbejdet med vedtægterne og 

forretningsorden for bestyrelsen arbejde, samt med kommissorium for arbejdsgrupper. Der ud 

over er der lavet en utrolig flot hjemmeside,(tak til Mariann). Endelig har der også været tid til 

at lave en liste over mulige sponsorer. 

 

Formuleringen i vedtægterne om adgangen til fuglereservatet, er lavet efter at have skævet til 

Fugleværnsfondens vedtægter.  

 

Med hensyn til økonomi er der blevet oprettet en driftkonto til kontingent og drift. 

 

Her ud over er der oprettet en spærret konto til at sætte de penge ind på, som evt. sponsorer 

er villige til at skyde ind i projektet. Vi kan således garantere, at hvis projektet – mod 

forventning - ikke bliver til noget, sendes pengene tilbage til giverne. 

 

Vi vil søge bredt for at skaffe midler til at køb af fuglereservatet. Det vil sige både lokalt og 

nationalt. Som ovenfor beskrevet, vil alle midler blive bundet i banken til vi har nået 1,9 mill. 

som er den pris ejeren har sat. 

 

Her ud over forventes det, at der skal enganginvesteres ca. 80.000 kr. i selvkørende 

græsslåmaskine, motorsave, kratrydder, værktøj mv. Endelig forventes der driftsomkostninger 

på ca. 30.000 kr. om året, som skal dækkes ved kontingenter, guidede ture m.m. 

 

Peter oplyste, at Kværkeby fuglereservat ville ligge omkring det 25. bedste i Danmark på Kjeld 

Hansens liste over genoprettede søer eller nye søer målt på antallet af forskellige fuglearter 

observeret i området - ud af ca. 70 undersøgte lokationer. Det vidner om Kværkeby 

fuglereservats høje kvalitet. Her er bl.a. observeret 151 forskellige fuglearter og meget stor 

faunadiversitet. 

 

Bestyrelsens holdning er, at starte blidt op med hensyn til antal besøgende, og senere se, hvad 

området kan bære. 

 

1. maj 2010 er deadline for at have en løsning på plads, og have udarbejdet en købsaftale med 

Gunner Goddik. 

 

Jon gennemgik plejeplanen, for området (Stadig under udarbejdelse) En plejeplan kan bla. 

bruges til at hjælpe hinanden med at have styr på, hvad der skal ske med området, hvilke 

regler der gælder, og hvad vi skal være opmærksomme på. 

 

Alle skal ud fra planen kunne se, hvad der skal gøres, hvornår og, hvordan. 

 

Optælling for området er: 

 228 forskellige planter 

 198 forskellige arter med rygrad. Dyr, fugle mv. 

 Der ud over div. insekter 

 



Planen forventes færdig i starten af det nye år. 

 

Alle er klar over, at arbejdet skal gå stærkt, og at det kræver en stor indsats at nå målet på så 

kort tid. Er målet ikke er nået til maj 2010 og ikke inden for rækkevidde nedlægges foreningen 

efter vedtægterne, og indbetalte sponsorater tilbagebetales som aftalt. 

 

Herefter startede den 1. ordinære generalforsamling: 

 

 Erhardt Mogensen blev valgt til dirigent og René Nielsen til referent. 

 Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 

 Kommissoriet for den midlertidige bestyrelse blev gennemgået. 

 Enkelte formuleringer i forslag til vedtægter blev konstruktivt drøftet – og ændringerne 

blev indføjet. Se de endelige vedtægter på vedhæftede bilag og på hjemmesiden. 

Vedtægterne blev godkendt med enkelte justeringer. 

 Forretningsorden for bestyrelsens arbejde blev godkendt. 

 Kommissorium for arbejdsgruppernes indsats blev godkendt. 

 Der blev valgt 7 bestyrelsesmedlemmer: 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

 René Nielsen  (Sekretær) 

 Benny Rosenqvist (Bestyrelsesmedlem) 

 Erhardt Mogensen (Bestyrelsesmedlem) 

 

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

 Martin Bork  (Næstformand) 

 Peter Hansen  (Formand) 

 Preben Frederiksen (Bestyrelsesmedlem) 

 Jon Feilberg  (Kasserer) 

 

Der blev valgt 3 suppleanter for 1 år: 

 Teddy Pedersen 

 Ulf Bjørn Olsen 

 Kristen Christensen 

 

Der blev valgt revisor for 1 år: 

Mariann Hansen  

    

Der blev valgt revisorsuppleant for 1 år: 

Carsten Olsen 

 

 

Afslutningsvis takkede Peter for den positive dialog, der havde været på foreningenst 1. 

ordinære generalforsamling. Det virker, som om medlemmerne er parate til at kæmpe for, at 

det unikke fuglereservat kan bevares. Det bliver en travl periode, men ved fælles hjælp, kan 

det lykkes. Og det var positiv at høre meldingerne om, at Kværkeby fuglereservat også vil 

kunne komme handicappede borgere til gode. 

 

Referent: René Nielsen 

 

 

Ringsted den 23. november 2009.  

 

 

Underskrevet af dirigent Erhardt Mogensen og formand Peter Hansen 

 

Dato: 27. november 2009 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som det fremgår i parenteserne. 

 


