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Bestyrelsens beretning 

 

Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner har også igennem året 2014 haft et 

tilfredsstillende aktivitetsniveau, både hvad angår medlemsarrangementer og åbne 

arrangementer. Dog har guidede specialrundture ikke helt levet op til det budgetterede. Til 

dette er der i 2015 nedsat en projektgruppe, der vil forsøge med nye tiltag for at få guidede 

særarrangementer til at komme op på et lidt højere niveau.  

 

Det nye handicaptoilet, trappelift og øvrige ombygning lever fuldt op til forventningerne og har 

givet huset en ekstra brugsværdi som vi alle kan glæde os over.  

Omkring huset mangler dog stadig lidt arbejde med fliselægning på den østlige side af huset 

og indvendig en mere permanent bænk ved bordet i naturrummet. 

 

I foråret 2014 havde vi desværre en stor og relativ dyr udfordring med ny rørlægning til 

erstatning for den gamle rørlægning, der forhindrede vandgennemstrømning af kildevand til 

vort toilet. Men heldigvis hjalp Arne Olsen med maskiner og arbejdskraft, så vi kunne holde 

omkostningerne på et meget lavt niveau i forhold til et indhentet tilbud. Flere medlemmer 

lagde en stor indsats i dette projekt. 

  

Også i foråret havde vi et stort projekt med plantninger, der over tid kommer til at minimere 

udsyn til Bjergvej, dyrefolde mm. Mange medlemmer gav en hånd med til dette arbejde, 

ligesom flere efterfølgende har passet plantningerne for ukrudt. 

 

En gruppe forsøgte med le at holde skræpperne nede visse steder. Dette syntes dog at være 

en meget opgave, hvor der nok skal findes andre løsningsmuligheder. 

 

I april blev der opsat 5 minkfælder på flydepontoner. Fælderne fik vi fra Naturstyrelsen under 

projektet ”Minkpolice”. Dette har dog ikke affødt nogen fangst hos os og arbejdet med at tilse 

fælderne er en stor og tidskrævende næsten daglig opgave, som vi foreløbig har sat i bero.  

 

Pinsemorgen den 8. juni startede tidligt med nattergaletur - og kl. 8 var der en pæn del 

medlemmer samlet til morgenkaffe. Et arrangement, hvor foreningen indkøber morgenbrød og 

hvor vi hygger os sammen. Husk det gentages kommende pinse den 24. maj. 

 

I årets løb havde vi to fælles arbejdsdage plus mange mindre samlinger, hvor bl.a. blev 

produceret og opsat to isfuglekasser med hver to redemuligheder. Det har været en relativ 



stor opgave – både økonomisk og arbejdsmæssigt. Nu er vi spændt på om nogle isfugle har 

lyst til at flytte ind til foråret. Henning har jo et par gange set isfugle – også efter opsætningen. 

 

Den 5.juni guidede Jette og Jon en ekstern tur til Elbækengen. Det blev et rigtigt godt 

arrangement som også i 2015 vil blive gentaget – dog med en ændret dato og til en anden 

location. I 2015 bliver det til Ravnstrup Sø den 1. juni. 

 

Som sædvanlig blev De Vilde Blomsters Dag igen en stor succes. Vores blomsterekspert, Hans 

Hinke, guidede veloplagt en blomstertur. Dette arrangement har efterhånden udviklet sig til et 

af reservatets mest besøgte. 

 

I sensommeren mistede vi desværre Teddy Petersen, som var medstifter af foreningen og 

siden starten har været aktiv næstformand i bestyrelsen. Alle der kendte Teddy ved, at han 

har betydet rigtig meget for vores forening. Der var aldrig langt fra ord til handling og Teddy 

kan vi også takke for at have skaffet rigtig mange medlemmer til foreningen. Vi savner ham 

meget.  

  

Den 14. september havde vi Krible, Krable arrangement for børn. Igen i samarbejde med den 

lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Desværre en dag, hvor regnen stod ned i 

tove, men alligevel kom der mange børn og voksne, der alle fik en god oplevelse. 

Efterfølgende fik arrangementet stor ros fra flere deltagere. Børn kan sagtens have det sjovt 

selvom det regner.  

 

Store Fiskedag blev vanen tro afholdt den 28. september og blev igen en god oplevelse med 

masser af flotte sponsorpræmier og et pænt overskud til foreningen.  

 

Også i 2014 har fotogruppen leveret rigtig mange flotte billeder vores hjemmeside og til den 

nye brochure, der blev trykt ved årsskiftet. Fotogruppen er et kæmpe aktiv for foreningen. 

Fotograferne sikrer, at vi udadtil altid fremstår som et flot og velholdt reservat med gode 

oplevelser. 

 

Også fuglereservatet har igen været ramt af stormfald i efteråret, men heldigvis ikke så slemt 

som forrige gang der var orkan.  

 

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

betydeligt. Her kan man altid gå ind siden og se de sidste observationer. Det er læsning af stor 

værdi. Det kan kun anbefales at følge Hennings iagttagelser. De viser med al tydelighed, at 

der selv på de dårligste vejrdage er spændende oplevelse i reservatet. 

 

Året sluttede med i alt ca. 340 betalende husstande som medlemmer af foreningen og det vil 

bestyrelsen sige en stor tak for. Det er mere end nogensinde. 

 

 

Udsigterne for 2015 

 

Omkring tilbygningen er der som sagt stadigvæk lidt arbejde, der skal foretages. Der mangler 

stadig at blive lagt en del 40 x 40 fliser på østsiden af huset. 

 

Som noget nyt vil der i 2015 blive arrangeret to eksterne ture. Som sagt den til Ravnstrup Sø 

mandag den 1. juni kl. 17 og en Rød glentetur til Tissø-området den 28. november. Se datoer 

og klokkeslæt på hjemmesiden.  

 

Hold jer orienteret via hjemmesiden og via Nyhedsbrevene, der udsendes på mail. Det er den 

primære kontakt til medlemmerne. Mere end 400 modtager vores Nyhedsbrev på mail. Så giv 

altid besked om ændringer i jeres mailadresse. Det gælder også i forhold til udsendelse af 



medlemskort. Disse fremsendes også på mail. Desuden har vi omkring 25 medlemmer, der får 

Nyhedsbreve og medlemskort tilsendt pr. post. Hjemmesiden har i gennemsnit 10 – 15 besøg 

om dagen og mange flere i forbindelse med udsendelse af nyhedsbrevene.  

 

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer en god sæson.  

 

Bestyrelsen, den 19. februar 2015 

 

 

Jette Bjerregaard Jon Feilberg  Benny Rosenqvist 
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