
Foreningen 

Kværkeby Fuglereservats Venner 
Ringsted Kommune 

CVR nr. 32 57 71 64 

 

 

 

Referat generalforsamling torsdag den 19. februar 2015  
Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Havestuen, Tværallé 5, 4100 Ringsted. 

 

7. 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 

4. Årsrapport og balance blev godkendt 

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for året 2015 blev godkendt 

6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. Ingen forslag var indkommet  

7. Fastsættelse af kontingent for 2016 blev vedtaget med kr. 200 pr. husstand  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: 

Peter Hansen  – blev valgt for 2 år 

Jon Feilberg  – blev valgt for 2 år 

     Henning Kopp   -  blev valgt for 2 år 

     Jette Bjerregaard   -  blev valgt for 1 år 

     Kristen Christensen   -  blev valgt for 2 år  

9. Valg suppleanter for et år ad gangen.  

Erik Sixtus Andersen  - blev genvalgt 

     Merete Sørensen  - blev genvalgt 

     Keld Jørgensen  - blev genvalgt 

     John Kristensen  - blev valgt som ny suppleant 

10. Valg af revisor/bilagskontrolant for et år ad gangen.  

Mariann Hansen  - blev genvalgt 

11. Valg af bilagskontrolantsuppleant for et år ad gangen. 

Steen Teddy Petersen  - blev genvalgt 

12. Eventuelt 

Følgende emner blev berørt under eventuelt: 

 Der kom forslag om at foreningen skulle undersøge, hvorvidt det er 

muligt at blive fritaget for ejendomsskat, da reservatet benyttes til 

almene formål. Reservatet benyttes primært af almenvældet. 

 Dem der kunne tænkes at fremstille og forære fuglekasser bedes i denne 

forbindelse tænke de rigtige mål, materialer, farve og tømningsmulighed 

fra forsiden. Oplysninger vedr. dette kan fås ved henvendelse til Kristen. 

 Observationer om fugle i fuglekasserne må meget gerne indskrives i 

bogen i huset eller lægges i en postkasse ved huset. 

 Ved behov for kørselsordning i forbindelse med arrangementer bedes 

man rette henvendelse til Kristen 3 dage før. Så vil der så vidt muligt 

blive arrangeret køremulighed fra Ringsted. 

 Jon vil oprette mulighed for ”mobil-pay” eller lignende betalingsordning, 

som fortrinsvis kan benyttes ved åbne arrangementer, når nye 

medlemmer står på spring. 

 Steen Teddy efterlyser lidt flere medlemmer i græsslåningsgruppen. Der 

er brug for et par hold af to. Det er ikke nogen voldsom opgave, da der 

sidste år kun blev slået græs 5 – 6 gange. Maskinen er god og 

selvkørende. Det tager ca. godt 2 timer pr. gang. 



 Henning fik stor ros for hans observationer på hjemmesiden.  

 Der blev efterlyst mulighed for at skoleklasser kan benytte reservatet. 

Det er der mulighed for. Skolen og lærerne skal blot i forvejen indgå en 

aftale med bestyrelsen. Betalingen finder vi uden tvivl ud af. 

 Der har været en gruppe skolelærere fra Ringsted på besøg i samme 

anledning. Det har dog ikke resulteret i anmodninger endnu. 

 Jette vil kontakte Borup skole om besøgsmulighed. 

 Bestyrelsens navne og telefonnumre blev efterlyst på kommende 

Nyhedsbreve. 

 Der kom forslag om link på hjemmesidens forside til ”køb af gavekort” 

 

Referent: 

 

Mariann Hansen den 22. februar 2015 

 

Dirigent: 

 

Erhardt Mogensen 

 

 

  


