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Kontingent for 2019 
Så er vi igen nået frem til indbetaling af kontingentet for det kommende år. 

Foreningen har været ovenud glade for dit/jeres medlemskab. Det er grundstenen i at 
bevare og udvikle det smukke reservat og det giver mulighed for at vi sammen kan 
deltage i godt 20 arrangementer i årets løb – eller bare besøge reservatet, når det 
passer bedst. Også 2019 byder på rigtig mange og varierede besøgsmuligheder i 
reservatet eller som eksterne ture med kyndige guider. 
Derfor håber vi også, at du/I og jeres husstand vil være en del af fuglereservatet i 2019. 

Vi håber at se jeres indbetaling på kr. 200 senest den 15. januar 2019. 

Der trækkes lod om en god bogpræmie blandt alle, der har indbetalt inden den 15. 
januar 2019. Lodtrækningen offentliggøres på generalforsamlingen. 

Indbetalingen kan foretages direkte til vores bankkonto eller via MobilePay. 
Indbetalt til bankkonto i Sydbank: 6823 – 1022168 
Indbetaling via MobilePay: 31852 

Husk i begge tilfælde, at opgive mailadresse, navn og evt. telefonnummer. Mailadressen 
er vigtig, da medlemskortet, som sædvanlig, sendes til jer via mail så snart 
indbetalingen kan ses på vores bankkonto. 

Også mulighed for at give et medlemskab i julegave 
Ved at sende en mail til kasse@fuglereservat.dk eller ringe til Peter på 20 83 60 90 kan 
det aftales, hvordan vi kan fremsende et medlemskort til brug for en julegave til familie 
og venner. 

mailto:kasse@fuglereservat.dk


Kalender for 2019 
Vi er blevet bekendt med, at enkelte medlemmer, af uforklarlig 
årsag, ikke har modtaget sidste Nyhedsbrev fra november. Det 
beklager vi - og gentager derfor informationen om køb af 
kalenderen 2019. 

  

Jette og John har samlet en buket af fotogruppens flotteste fotos og sat dem op i 
kalenderen. En glimrende værtindegave eller julegave. Den koster 100 kr., hvis man 
selv kan afhente den. Se henteadresser på hjemmesiden. 
Betalingen kan foregå kontant ved afhentningen, ved indsættelse af beløbet på konto 
6823 0001032373 eller på MobilePay til 40150598. Skriv navn og antal kalendere. 
Hvis kalenderen skal sendes med PostNord, er prisen 150 kr. inkl. forsendelse. 
Kalenderen kan bestilles ved at sende en mail til John: j.kristensen@lammestrup.dk 
eller på telefon 57526989. 

 

Foredrag og generalforsamling den 20. februar 2019 kl. 19 
Også i 2019 bliver der inden generalforsamlingen et foredrag. Denne gang fortæller 
Louise Nabe-Nielsen om Den Danske Naturfond. Foredraget starter kl. 19 i Havestuen, 
Anlægspavillonen, Tvær Alle 5, 4100 Ringsted. Efter foredraget bliver der en kort pause, 
hvorefter der er holdes generalforsamling. Der serveres kaffe, the og kage. 

Kunne du tænke dig at være en del af bestyrelsen eller suppleant, er du meget 
velkommen til at give os en melding. Eller måske har du gode idéer til nye tiltag eller kan 
gøre os opmærksom på noget vi har overset og kan blive bedre til. Alle input er meget 
velkomne. 

Havørnene på Midtsjælland 
Den 13. marts 2019 kl. 19 arrangeres et foredrag om 
havørnene på Midtsjælland ved Frank Wille. Stedet bliver 
sandsynligvis Vigersted Forsamlingshus. Nærmere information 
følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

  

mailto:j.kristensen@lammestrup.dk


Nyhedsbreve 
Vi tilstræber at udsende ca. 5 nyhedsbreve i årets løb, for på denne måde at minde jer 
om kommende arrangementer og væsentlige informationer om reservatet. Men husk, at 
alle arrangementer altid er opdateret på vores hjemmeside www.fuglereservat.dk 
 
Vi udsender nyhedsbreve til alle vores medlemmer med mailadresse og til knap 10 uden 
mailadresse. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet kan det afmeldes i bunden 
af dette nyhedsbrev eller ved at sende en mail til info@fuglereservat.dk 

Rigtig Glædelig Jul og Godt Nytår 
Året 2018 blev igen et år alle medlemmer kan se tilbage på 
med tilfredshed. Derfor skal der også lyde en stor tak til de 
mange frivillige medlemmer, der giver en hånd med, så 
reservatet kan stå indbydende og pænt gennem hele året. 

  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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