
 

Foreningen  

Kværkeby Fuglereservats Venner 
Ringsted Kommune 

 

Referat generalforsamling torsdag den 20. februar 2014 

Kl. 19. Anlægspavillonen, Tværallé 5, 4100 Ringsted. Havestuen  

 

6. ordinære generalforsamling: 

 

a. Valg af dirigent og referent. 

Erhardt Mogensen blev valgt som dirigent og Mariann Hansen blev valgt som 

referent.  
b. Forelæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det  

forløbne år, samt godkendelse heraf. Kopi vedlægges. 

Den skriftlige beretning blev godkendt. 

c. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år, samt godkendelse af 

resultatopgørelse og balance.  
Årsrapport, resultatopgørelse og balance blev godkendt. 

d. Forelæggelse af budget for det kommende år, samt godkendelse heraf. 

Budgettet for 2014 blev godkendt.  
e. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  

Ingen forslag var indkommet. 

f. Fastsættelse af kontingent (2015) 

Kontingentet blev fastsat til kr. 200 pr. husstand. 

g. Vedtægtsændring.  

Følgende blev besluttet og godkendt på denne generalforsamling og skal igen 

godkendes på en følgende generalforsamling:  

Vedtægtsændring indsættes som nyt punkt under § 3: Foreningens formål 

er: ”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” 

h. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Bestyrelsesmedlemmer 

Ulf Bjørn Olsen valgt for 2 år  

Teddy Pedersen valgt for 2 år 

Benny Rosenqvist valgt for 2 år 

Suppleanter 

Jette Bjerregaard valgt for 1 år    

Erik Sixtus Andersen valgt for 1 år  

Keld Jørgensen valgt for 1 år  

Merete Sørensen   valgt for 1 år 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Revisor 

Mariann Hansen valgt for 1 år 

Revisorsuppleant 

Sten Teddy Petersen valgt for 1 år 

i. Eventuelt  
Følgende bemærkninger fremkom under eventuelt: 

 Der var ønske om større skrift på udsendte Nyhedsbreve. 

 Der bør indlægges ca. 10 min pause i dagsordenen. 



 Der blev spurgt ind til, om foreningen deltog på Ringsted Messen og 

Ringsted Natten for medlemshvervning. Dette har man gjort flere gange 

og det gentages ligeledes i 2014. 

 Der efterlyses visitkort og folder til medlemshvervning. Så eksisterende 

medlemmer kan dele ud til interesserede. 

 Det blev foreslået, at der tegnes medlemskaber for virksomheder med 

f.eks. kr. 1000 i kontingent. 

 Det er forsøgt at få Søren Rye til at lave et portræt af Gunner Goddik og 

fuglereservatet. 

 Der arbejdes på at Peter Tannov laver en TV-udsendelse om reservatet, 

f.eks. i forbindelse med Store Fiskedag. 

 Der arbejdes med bekæmpelse af mink. Der er givet afslag om brug af 

smækfælder. Bekæmpelse skal ske nu og den næste halvanden måned, 

inden minken får unger. Kristen og Arne holder øje med evt. muligheder 

for fælder. Reservatets eksisterende 4 fælder er fra Naturstyrelsen. 

 

Afslutning: 

 

En stor tak til de mange fremmødte og tak til Erhardt for den fine gennemførelse af 

generalforsamlingen.  

  

Referent     Dirigent 

Mariann Hansen  Erhardt Mogensen 

 

 

 


