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Referat generalforsamling torsdag den 18. februar 2016  
Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Havestuen, Tværallé 5, 4100 Ringsted. 

 

 

8. 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. Årsregnskab, resultatopgørelse og balance.  

Blev godkendt 

5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for året 2016.  

Blev godkendt 

6. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  

Ingen forslag var indkommet fra medlemmer.  

Følgende forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelse blev godkendt: 

- I §3 tilføjes: 

Med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke 

folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar 

for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

- I § 11 ændres første afsnit til:  

Bestyrelsen tegnes af formand og næstformand, eller af formand og 

kasserer. 

7. Fastsættelse af kontingent for 2017 blev vedtaget med kr. 200 pr. husstand  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var: 

Benny Rosenqvist   - blev valgt for 2 år 

     Jette Bjerregaard   - blev valgt for 2 år 

     Ulf Bjørn Olsen   - 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 genvalgt 

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

Mariann Hansen  - blev genvalgt 

11. Valg af bilagskontrolantsuppleant for et år ad gangen. 

Sten T. Petersen   - blev genvalgt 

12. Eventuelt 

Følgende emner blev berørt under eventuelt: 

Arne Hastrup, som er kvadratansvarlig for det kvadrat hvori Kværkeby 

Fuglereservat ligger, opfordrede bestyrelsen til at finde en tovholder til 

registrering i Fuglereservatet i samarbejde med Henning Kopp. 



Humleore skov med havørnene er også en del at dette kvadrat. 

Interesserede er meget velkommen til at kontakte bestyrelsen. 

 

Referent:  

 

 

Mariann Hansen  

 

Dirigent: 

 

 

 

Erhardt Mogensen 

 

 

 

Bilag: Bestyrelsens beretning 

 

 

Bestyrelsens beretning 

 

Også igennem året 2015 har foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner haft et 

tilfredsstillende aktivitetsniveau, både hvad angår medlemsarrangementer og åbne 

arrangementer.  

 

De flittige arbejdsgrupper har sædvanen tro ydet en stor og flot indsats, der medvirker til at 

reservatet står flottere end nogensinde. Omkring huset har vi færdiggjort flisebelægning på 

den østlige side og indvendig er en mere permanent bænk med hynder opsat i naturrummet  

omkring bordet. Mange medlemmer gav en hånd med til dette arbejde, ligesom flere 

efterfølgende har passet plantningerne for ukrudt. Også fuglekassegruppen var samlet flere 

gange for at tømme fuglekasser, reparere gamle kasser og bygge nye. 

 

5 minkfælder på flydepontoner er igen fjernet. 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 24. maj startede med nattergaletur - og kl. 8 var medlemmer samlet til 

morgenkaffe. Det er et arrangement, hvor foreningen indkøber morgenbrød og hvor vi hygger 

os sammen. Husk det gentages kommende pinse den 15. maj. 

 

Vi venter stadig spændt på at isfuglene flytter ind i vore egne isfuglekasser. Men som de fleste 

ved, havde vi hele 2015 glæde af isfugle et par meter nord for Vigersdal Å. Det blev udnyttet 

optimalt af vore dygtige fotografer, der har taget mange hundrede billeder af isfugleparret. Få 

steder i Danmark er der fotograferet så mange flotte billeder af isfugle. 

 

Fuglenes Dag sidste søndag i maj var en stor oplevelse for mere end 60 besøgende. Her var vi 

så heldige, at Gunner Goddik var med som guide og der blev fortalt meget om reservatets 

tilblivelse og der blev hørt rigtig mange fuglestemmer. 

 

I 2015 havde vi sammen med Midt Natur en rigtig god ekstern tur til Ravnstrup Sø, hvor 

Henrik Weidling, Inger Nielsen og Jon Feilberg guidede os gennem en hav af fuglestemmer. En 

tur der igen i 2016 bliver gentaget. Husk at sætte kryds i kalenderen den 30. maj. 

 

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

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



 

Den 24. august blev Oplevelsesstien fra Roskildevej til Vrangeskov indviet og dagen efter 

havde Fuglereservatet en guidet tur på strækningen. En spændende og unik strækning for 

dem, der vil se Haraldsted sø tæt på – ikke mindst opleve de mange par toppede 

lappedykkere.   

Fotograferne havde ultimo august et arrangement med natfotografering. Her blev der 

fotograferet ugler, humlerodsæder og andre uhyggelige skabninger.  

 

Den 13. september havde vi Krible Krable-arrangement for børn. Igen i samarbejde med den 

lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Ringsted Kommune holdt samme dag et 

stort Naturens Dag arrangement på den nye Oplevelsessti uden at det resulterede i stort 

frafald hos os. Ligesom året før stod regnen ned i tove, men alligevel kom der 22 børn og 

voksne til en god oplevelse.  

 

Også i 2015 har fotogruppen leveret rigtig mange flotte billeder til vores hjemmeside og til den 

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

Fotograferne er med til at vise, at vi fremstår som et flot og velholdt reservat med gode 

oplevelser. Og brochuren blev placeret mange gode steder af medlemmerne og var med til at 

sikre et støt stigende antal medlemmer. Tak for indsatsen. Og lad os overveje om ikke vi skal 

gentage successen i år. Vi har stadig brochurer nok til en omgang mere. 

 

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

brugsværdien betydeligt. Det ses af de antal besøg, der er på siden. Her kan man gå ind og se 

de sidste observationer. Det er læsning af stor værdi. Det viser med al tydelighed, at der selv 

på de dårligste vejrdage er spændende oplevelser i reservatet. Tænk, hvad den mand kan nå 

at se og høre på ca. en time i reservatet. 

 

Den røde glentetur til Tissø-området den 28. november blev en god oplevelse for deltagerne. 

Her blev set bl.a. hvepsevåge, blå kærhøg og vist nok en vandrefalk. Og ikke mindre end 50 

røde glenter indenfor ½ time. 

 

Også fuglereservatet har igen været ramt af stormfald og 50 cm sne i slutningen af november. 

Især sneen resulterede i mange knækkede træer og en masse oprydning. Men både det og 

oversvømmelser om vinteren er sikkert noget, vi må vende os til. 

 

På hjemmesiden kan i læse meget mere om de aktiviteter, der har udgangspunkt i foreningens 

arbejde. Se under ”Set og Sket”. Her er der en kort beskrivelse af arrangementerne. Og 

under ”Galleri” kan i se alle de flotte natur- og fuglebilleder. 

 

Gode kreative medlemmer fik ultimo året etableret en vandbevægelsesmaskine neden for 

huset, der skal sikre et isfrit åbent vandhul til isfuglen. Og det virker. Selv ved nattefrost over 

længere perioder og helt ned til ca. 14 minusgrader og tyk is omkring hullet.  

 

Året sluttede med i alt ca. 350 betalende husstande som medlemmer af foreningen og det vil 

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

 

Vi har i 2015 udsendt 6 Nyhedsbreve til ca. 465 modtagere plus ca. 15, der sendes manuelt 

med post.  

 

Udsigterne for 2016 

 

I 2016 vil der blive arrangeret to eksterne ture. Som sagt den til Ravnstrup Sø den 30. maj og 

en rovfugletur til Storebælt den 9. oktober. Se datoer og klokkeslæt på hjemmesiden.  

 

Bemærk også aftenen med ”Stjernebilleder” den 4. september.  



 

Der er for nylig udsendt fondsansøgning til et nyt bord/bænkesæt til brug for øst-terrassen ved 

huset og til et bålfad.  

 

Der vil i foråret blive opsat en nyt insekthotel med gratis overnatning – et hotel som 

fuglekasse-gruppen har bygget. Den defekte tømmerflåde vil også blive erstattet i foråret. 

Også ca. 10 QR-koder vil blive opsat, så man via mobiltelefonen, QR-koder og hjemmesiden 

kan hente nyttig information på et splitsekund om forskellige emner, som Jon Feilberg 

beskriver.   

 

Og husk, at vi stadig har mulighed for at tilbyde institutioner guidede ture for den gode Lions-

donation vi fik sidste år. Det er blot et spørgsmål om at kontakte Benny Rosenqvist. Så finder 

vi ud af gode rundvisninger.   

 

Bestyrelsen vil ønske alle medlemmer en god sæson.  

 

 

Bestyrelsen, den 18. februar 2016 

 

 

Jette Bjerregaard Jon Feilberg  Benny Rosenqvist 

 

 

Henning Kopp Ulf Bjørn Olsen Kristen Christensen 

 

 

Peter Hansen 

 

 

 

 

Dirigent Erhard Mogensen 

 

 

 

 

  


