
Foren ingen

Kværkeby Fug lereservats Ven ner
Ringsted Kommune
CVR nr. 32 57 7L 64

Referat fra 11. ordinære generalforsamling
onsdag den 2O. februar 2019
Kl. 19:00 Anlægspavillonen, Tvær Alle 5, 4100 Ringsted

Mødet startede med et spændende velbesøgt foredrag om padder.på Sjælland ved Henrik Bringsøe.
Ca. 65 tilhørere var mødt op.

1 1. ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent - Erhardt Mogensen blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent - Mariann Hansen blev valgt som referent.
3. Bestyrelsens beretning ved Jon Feilberg blev godkendt.

Se vedlagte bilag og hjemmesiden.
4. Arsregnskab for 2018 med resultatopgørelse og balance ved Peter Hansen blev godkendt.

Se hjemmesiden www.fuolereservat.dk under medlem/forening-generalforsamling
5. Budget for 2019 ved Peter Hansen blev godkendt. Se hjemmesiden www.fuglereservat.dk

u nder med lem/foren i ng-genera lforsam I i ng
6. Der var ingen forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
7. Fastsættelse af kontingent for 2020 blev vedtaget med kr. 200 pr. husstand.
B. Valg af beslyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg var:
Peter Hansen
Henning Kopp
Jon Feilberg
Merete Sørensen
)ørgen Madsen

Valg af suppleanter for et år:
Erik Sixtus Andersen
Keld Jørgensen
Ulf Olsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg af revisor for et år:

Mariann Hansen

Valg af revisorsu ppleant:
Sten T. Petersen

Blev genvalgt for to år.
Blev genvalgt for to år,
Blev genvalgt for to år.
Blev genvalgt for to år.
Blev nyvalgt for et år.

Blev genvalgt.
BIev genvalgt.
Blev nyvalgt.

Blev genvalgt.

Blev genvalgt.

de medlemmer, der havde indbetalt
Den heldige vinder blev Kirsten og Carsten

10. Evt.
Der va r lodtrækn ing
kontingent for zOLg
Bre nøe.

om årets bogpræmie blandt
senest den 15. januar 2019.

Der var ingen indkomne forslag til

Enkelte medlemmer har oplevet at

eventuelt, men flg. punkter blev drØftet.

mails fra Fuglereservatet er havnet i spammappe nluØnsket



mails. Det kan foreningen desværre ikke forhindre.
til "indbakke".

Vores brochure om reservatet mangler mobilpay nr,
labels eller stempel på brochu ren.

Vi skal have fokus på at tilknytte næste generation
til sine voksne børn.

Her må modtager selv flytte mailen

I

og oplysning om facebook - vi bør sætte

til reservatet, evt. ved at give medlemskab

Der var forslag om at medlemmer selv opretter kontingentbetaling som en fast bankoverførsel
i januar hvert år. Det koster intet via banken.

Fremadrettet skal vi huske at gøre opmårksor på, hvis toilet eller andet er ude af drift.

3
Erha rd Mogensen 27. februar 2019

Referent:

ff*r,t{i tr i
Mariann Han sen I


