
Foreningen 

Kværkeby Fuglereservats Venner 
Ringsted Kommune 

CVR nr. 32 57 71 64 

 

Referat generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017  
Kl. 20:30 i Landsbyhuset, Gyrstinge Bygade 36, 4100 Ringsted. 

 

9. ordinære generalforsamling: 

 

1. Valg af dirigent. 

Erhardt Mogensen blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent. 

Mariann Hansen blev valgt til referent. 

3. Bestyrelsens beretning blev godkendt.  

Se vedlagte bilag og hjemmesiden 

4. Årsregnskab og balance.  

Blev godkendt. Se hjemmesiden www.fuglereservat.dk 

5. Forelæggelse af budget for året 2017.  

Blev godkendt. Se hjemmesiden. 

6. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.  

Ingen forslag var indkommet fra bestyrelse og medlemmer.  

7. Fastsættelse af kontingent for 2018 blev vedtaget med kr. 200 pr. husstand.  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: 

Jon Feilberg   - blev genvalgt for 2 år 

Kristen L. Kristensen   - genopstillede ikke 

Henning Kopp   - blev genvalgt for 2 år 

Peter Hansen  - blev genvalgt for 2 år 

Merete Sørensen  - blev nyvalgt for 2 år  

9. Valg af suppleanter for et år ad gangen.  

John Kristensen  - blev genvalgt 

Erik Sixtus Andersen  - blev genvalgt 

     Keld Jørgensen  - blev genvalgt 

10.Valg af revisor for et år ad gangen.  

Mariann Hansen  - blev genvalgt 

10. Valg af revisorsuppleant for et år ad gangen. 

Sten T. Petersen   - blev genvalgt 

11. Eventuelt 

Følgende emner blev berørt under eventuelt: 

- En stor tak til Kristen L. Christensen for et meget flot og ansvarsbevidst 

arbejde for reservatet siden foreningens start.  

- Hvis der er medlemsønsker om reservatets drift, nye idéer til 

interessegrupper og arrangementer, så sig endelig til. 

- Guider og medguider efterlyses. Kontakt meget gerne bestyrelsen. 

- Flere hjælpere til arbejdsdagene efterlyses. Kontakt meget gerne Sten T. 

Petersen eller bestyrelsen 

- Vil det ikke være bedre med et mere dækkende navn – f.eks. 

Naturreservatet? 

- Vil det ikke være muligt med en mere hensigtsmæssig placering af likvide 

midler? 

    

Referent:     Dirigent: 

 

Mariann Hansen, 22. februar 2017   Erhardt Mogensen 



Bilag:  

 

Bestyrelsens beretning 

 

Også igennem året 2016 har foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner haft et 

tilfredsstillende aktivitetsniveau, både hvad angår medlemsarrangementer og åbne 

arrangementer. Året som helhed har ikke budt på de helt store overraskelser og må vel 

betegnes som foreningens første år, hvor der har været nogenlunde ro på. 

 

Blandt de mange gode arrangementer kan nævnes Snapseturen. Det var en god og fornøjelig 

oplevelse – både for øjne, ører og gane. De mange smagsprøver undervejs løftede stemningen 

og det kunne tydeligt høres og mærkes - især mod slutningen af rundturen. Det skal virkelig 

overvejes, at have en ædru chauffør, der efterfølgende kan klare køreturen hjem. 

 

Vi have også via Lions-donationen foreningen ”Hjernesagen” på en rundtur. Det var en meget 

stor oplevelse at guide disse mennesker og deres pårørende. Der var virkelig helhjertet og stor 

spørgelyst - også ved det efterfølgende veldækkede kaffebord inde ved huset.  

 

Vi havde også Vigersted og Kværkeby lokalråd med 100 besøgende fra nærområdet på besøg. 

Med en del der slet ikke kendte til reservatet. Flere er senere blevet gode medlemmer og 

benytter reservatet flittigt. 

 

Både i 2015 og 2016 havde vi sammen med foreningen Midt Natur rigtig gode eksterne ture til 

Ravnstrup Sø reservatet, hvor Henrik Weidling, Inger Nielsen og Jon Feilberg guidede os 

gennem et hav af fuglestemmer. 

 

Igen blev De Vilde Blomsters Dag en stor succes. Vores blomsterekspert, Hans Hinke, guidede 

veloplagt en blomstertur. Dette arrangement er som sædvanlig et af reservatets mest besøgte. 

  

I december fik vi en henvendelse fra en ophørende forening på Sjælland, der spurgte, om vi 

ville modtage en donation på kr. 6.127 til vores arealfondskonto. Henvendelsen var 

foranlediget af en omtale i Dagbladets indlæg om ”Oplevelser”. Efter et besøg i reservatet blev 

pengene overført til vores konto. Det siger vi en stor tak for. 

 

Efter et flot forarbejde af Kristen L. Kristensen fik vi også en donation på kr. 13.000 fra 

Nordea-fonden. Pengene dækkede indkøbet af et nyt handicapvenligt bord/bænkesæt foran 

huset og et bålfad. Det betyder, at vi nu også har kunnet placere et bordbænkesæt i læ på 

østsiden af huset. En stor tak til Nordea. Det højner kvaliteten ved arrangementer og ved 

medlemmers egne besøg.  

 

Fra Tryg-fonden fik vi tilsendt 3 nye redningskranse til erstatning for de gamle, der var blevet 

lidt møre i snorene. Dejligt at der findes en fond, der så large medvirker til sikkerhed omkring 

vand. 

 

På hjemmesiden har Henning Kopps talrige observationer igen, igen været med til at hæve 

brugsværdien af siden betydeligt. Det ses af de antal besøg, der er på siden. Det er læsning af 

stor værdi. Se f.eks. observationerne fra i lørdags med vibe, gravand, havørn, kernebider, 

sanglærke og isfugl.  

 

Også Jons plante-observationer med de mange sjove anekdoter er værd at læse på 

hjemmesiden.  

 

Isfuglen og til dels rørdrummen er nu snart hyppige fugle i reservatet – vi startede i 2010 med 

151 observerede fuglearter og er nu oppe på vist nok 161. Den sidste er Lille Gråsisken 

fotograferet af Steen Drozd Lund i starten af denne måned. 



 

Selv her i vintermånederne kommer der mange medlemmer på besøg. Dagligt er der som 

regel 2 – 4 forskellige besøgende. Det er fotointeresserede, medlemmer fra nabolaget eller 

medlemmer, der tager turen langvejs fra.  

 

Tak til Jette Bjerregaard og John Christensen for produktionen af de flottekalendere. Det er en 

kærkommen aktivitet, som mange sætter stor pris på og som oven i købet også giver et pænt 

overskud til foreningens kasse. Igen et eksempel på at foreningen har medlemmer, der giver 

en hånd med og som er med til at gøre en forskel. Det er en af grundene til at vi sammen har 

det smukke og besøgsværdige reservat.  

 

De forskellige flittige arbejdsgrupper har sædvanen tro ydet en stor og flot indsats, der 

medvirker til at reservatet altid er pænt og indbydende at komme til. Uanset om det er et 

rengjort hus, velholdte stier, optimerede fuglekasser, rengjorte bænke og meget mere. Tak for 

det. 

 

Også i 2016 har fotogruppen leveret rigtig mange flotte billeder til vores hjemmeside og til 

kalenderen.  

 

Året 2016 endte med i alt 401 husstandsmedlemmer – igen rekord. 51 mere end året før. 

Der kommer konstant flere medlemmer. Det er ikke mindst pga. brochuren og ved mund til 

mund metoden.  

 

Vi har i 2016 udsendt 6 Nyhedsbreve til ca. 550 modtagere hver gang - plus til ca. 10, der 

sendes til manuelt med post af Annelises Strange Petersen. Dvs. udsendelser til dem uden 

mailadresse. Sidstnævnte får også de seneste observationer. 

 

2017 

 

Husk at hjemmesiden er den primære informationskilde foruden Nyhedsbrevene. Her kan I 

altid se de sidst opdaterede arrangementer, de sidste observationer og de mest aktuelle 

billeder. 

 

Der er i 2017 mulighed for 2 guidede særarrangementer via den tidligere Lions donation. Så 

hvis nogen kender grupper af ældre eller grupper med funktionsnedsættelse eller lignende så 

sig endelig til. Så kan vi sammen med dem arrangere en guidet tur i reservatet. 

 

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer en god sæson.  

 

 

Bestyrelsen, den 21. februar 2017 

 

 

 

Peter Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


