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Referat generalforsamling torsdag den 24. februar 2011  
Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Lokale 4, 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 – ingen forslag indkommet. 

7. Ændring af vedtægter: Hunde må ikke medtages i reservatet – heller ikke i snor. 

Et foreningsmedlemskab betragtes som et husstandsmedlemskab – med adgang 

fra 1 – 5 personer ved arrangementer. 

8. Fastsættelse af kontingent.  

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. På valg for 2 år er: 

Jon Feilberg (genopstiller) 

Preben Frederiksen (genopstiller) 

Peter Hansen (genopstiller) 

   Martin Bork (genopstiller ikke) Nyvalg 

10. Valg af 3 suppleanter for et år ad gangen. På valg for 1 år er: 

     Fritz Mønsted (genopstiller) 

     Kristen Christensen (genopstiller) 

     Erhardt Mogensen (genopstiller ikke) Nyvalg 

     Manne Suadicani (genopstiller ikke) Nyvalg 

11. Valg af revisor/bilagskontrolant for et år ad gangen. På valg er: 

Mariann Hansen (genopstiller) 

12. Valg af bilagskontrolantsuppleant for et år ad gangen. På valg er: 

Anne-Marie Sørensen (genopstiller) 

13. Eventuelt 

 

 

Referat: 
 
Ad 1 

Som dirigent blev valgt Erhardt Mogensen. 

 

Ad 2 

Som referent blev valgt Mariann Hansen. 

 

Ad 3 

Bestyrelsen beretning blev godkendt. Ligger på foreningens hjemmeside 

www.kvaerkebyfuglereservat.dk 

http://www.kvaerkebyfuglereservat.dk/


 

Ad 4 

Regnskab og balance blev godkendt. Ligger på foreningens hjemmeside. 

 

Ad 5 

Drifts- og likviditetsbudget for 2011 blev godkendt. Ligger på foreningens hjemmeside. 

 

Ad 6 

Ingen indkomne forslag til drøftelse og godkendelse. 

 

Ad 7 

Vedtægtsændringer blev godkendt: 

 Hunde må ikke medtages i reservatet – heller ikke i snor.  

 Et foreningsmedlemskab betragtes som et husstandsmedlemskab – med adgang fra 1 – 5 

personer ved arrangementer. 

 

Ad 8 

Kontingent for husstandsmedlemskaber i 2012 blev fastsat til kr. 200. 

 

Ad 9 

Følgende 4 bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år: 

Jon Feilberg 

Preben Frederiksen 

Dennis Speak 

Peter Hansen 

 

Ad 10 

Følgende suppleanter blev valgt for 1 år: 

Bo Tvarnø 

Jan Rix 

Kristen Christensen 

Fritz Mønsted 

 

Ad 11 

Som revisor for et år blev valgt: 

Mariann Hansen 

 

Ad 12 

Som revisorsuppleant for et år blev valgt: 

Anne-Marie Sørensen  

 

Ad 13 

Kommentarer og forslag fremført på generalforsamlingen: 

 

Det var en velbesøgt generalforsamling med 56 positive og spørgelystne fremmødte 

medlemmer. 

 

Der fremkom forslag om, at mødekalenderen, der ligger på foreningens hjemmeside også 

sendes pr. post til de medlemmer, der ikke benytter mail. 

 

Mødekalender blev gennemgået og medlemmerne opfordres til at tænke i arrangementer – 

gode idéer imødeses meget gerne.  

 

Der var forslag om at ændre på mødetidspunkt om søndagen, så det var fra kl. 8 og ikke 

præcist kl. 8. Primært af hensyn til medlemmer, der ikke bor i nærområdet. 



 

Forsikring er vigtig, når frivillige arbejder i reservatet. Vores forening bør tegne en 

arbejdsskadeforsikring. Dette er igangsat og bringes snarest på plads. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at skaffe nye medlemmer. Der blev opfordret til at ringe til 

de medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent i år. Erfaringen viser, at halvdelen af 

disse kan fastholdes ved en opringning. Der blev ligeledes opfordret til, at vi alle – alle 

medlemmer – arbejder på at skaffe flere medlemmer, da medlemstallet har stor betydning for 

den fremtidige økonomi og ved ansøgninger til fonde.  

 

Der blev drøftet mulighed for åbent hus arrangementer for at kunne fremvise reservatet for 

interesserede. 

 

Endnu flere medlemmer blev opfordret til at melde sig ind i de eksisterende arbejdsgrupper. 

Godt 40 medlemmer er allerede på listen. Teddy – telefon 57 61 30 44 - søger personer til 

maling af hus i det tidlige forår. 

 

Der er etableret en fotogruppe på ca. 20 personer, som vil mødes hos Steen Drotz Lund. Det 

er meningen, at gruppens medlemmer får mulighed for at tage billeder i reservatet. Billederne 

skal kunne bruges til den nye hjemmeside, som er under udarbejdelse. I den forbindelse er 

der udformet et P-kort til at lægge i bilruden, så andre kan se, at man har tilladelse til at være 

i reservatet. Har man brug for et P-kort skal man kontakte Jon Feilberg. 

 

Goddik foreslog en arbejdsgruppe, så han kan vise, hvordan der skal fanges mink. Det skal 

helst være i marts. Mink er reservatets værste fjende, da de ødelægger reder og fugleunger. 

 

Preben Frederiksen viste skitser og orienterede om ansøgte indkørsel og P-pladser ved 

Bjergvej 77. Dette projekt sættes i gang straks, hvis og når ansøgningen er på plads. Preben 

viste også billeder af indkøbte bord-bænkesæt, som er klar til afhentning hos leverandøren om 

ca. 3 uger. 

 

Ansøgning om etablering af handicaptoilet og handicaplift som del af tilbygning til huset blev 

omtalt – så nu kan vi blot vente på en evt. godkendelse. Får vi en godkendelse, sættes 

ansøgningsproces i gang til fonde, så vi forhåbentligt kan få økonomien til at matche ønskerne. 

 

Et af årets store projekter bliver også at få renoveret vejen rundt i reservatet – i alt ca. 2 km. 

 

En ønskeliste over manglende effekter og hjælp til reservatet blev fremlagt.  

 

Referent. Dato 26. februar 2011 

Mariann Hansen 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelse sig som følger: 

 

Bestyrelse: 

 

 Formand Peter Hansen, Ågerupvej 141, Vigersted, 4140 Borup 

Telefon: 20 83 60 90 – 57 53 75 20 

Email: ph@carlhansens.dk 

 

 Næstformand Teddy Pedersen, Ryttermosevej 4, 4100 Ringsted 

Telefon: 57 61 30 44 

Email: helleogteddy@gmail.com 

 

mailto:ph@carlhansens.dk


 

 Kasserer Jon Feilberg, Kastrupvej 8, Haraldsted, 4100 Ringsted 

Telefon: 40 15 05 98 – 57 60 01 25 

Email: jon@biomedia.dk 

 

 Dennis Speake, Nordbæksvej 35, Kværkeby, 4100 Ringsted 

     Telefon: 57 52 55 83 

     Email: d.speake@youmail.dk 

      

 Benny Rosenqvist, Rosengårdsvænget 11, Kværkeby, 4100 Ringsted 

Telefon: 24 22 05 37 – 57 53 30 53 

Email: info@life4ever.dk 

 

 Ulf Bjørn Olsen, Ejlstrupvej 143, Benløse, 4100 Ringsted 

Telefon: 28 44 51 00  

Email: ubo@bjorn-o.dk 

 

 Preben Frederiksen, Jordemodervej 10, Kværkeby, 4100 Ringsted 

Telefon: 24 28 92 10 – 57 52 55 87 

Email: paf@post12.tele.dk 

 

Suppleanter: 

 

 Bo Tvarnø, Søbjergvej 10, Valsømagle, 4100 Ringsted 

Telefon: 40 46 57 17 – 57 52 85 17 

Email: glasbo@mail.tele.dk 

 

 Jan Rix, Nordbæksvej 2, Kværkeby, 4100 Ringsted 

     Telefon: 23 65 16 70 

     Email: rix@ny-post.dk 

 

 Kristen L. Christensen, Havemøllevej 20, 4100 Ringsted 

Telefon: 57 67 08 66 

Email: kristen.l@christensen.mail.dk 

 

 Frits Mønsted, Kongebrovej 3, 4180 Sorø 

     Telefon: 57 82 02 08 – 30 55 03 80 

     Email: fm@evv.dk 

 

Revisor: 

 

 Mariann Hansen, Ågerupvej 141, Vigersted, 4140 Borup 

Telefon: 57 53 75 20 – 22 93 30 57 

Email: pema@os.dk 

 

Revisorsuppleant: 

 

 Anne-Marie Sørensen, Jyllandsgade 39, 4100 Ringsted 

Telefon: 57 61 26 30 

     Mail: jensrie@post9.tele.dk 

 

Web-master: 

 

 Mariann Hansen, Ågerupvej 141, Vigersted, 4140 Borup 

Telefon: 57 53 75 20 – 22 93 30 57 

mailto:jon@biomedia.dk
mailto:kristen.l@christensen.mail.dk
mailto:fm@evv.dk
mailto:pema@os.dk


Email: pema@os.dk  eller  info@kvaerkebyfuglereservat.dk 
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