
 

 

Foreningen 

Kværkeby Fuglereservats Venner 
Ringsted Kommune 

 

4. ordinære generalforsamling  
 

Den 23. februar 2012 kl. 19.00 
 
Anlægspavillonen. Havestuen 

Tværallé 5 
4100 Ringsted 

 
 
Bestyrelsens beretning 
 
 

Milepæle 2011: 

 

Januar  

Den strenge frost bevirkede, at vi kunne fjerne tagrør på isen ved udsigtskilerne og at vi kunne 

beskære udhængende træer over vandet, ligesom vi kunne fjerne uønskede træer på 

småøerne. 

 

Februar  

24. februar afholdes 3. ordinære generalforsamling – flot fremmøde med ca. 50 deltagere.  

 

Marts  

Byggeprojekt vedr. tilbygning af handicaptoilet og trappelift planlægges og tegnes af bl.a. Jan 

Rix. Den 31. marts får vi byggetilladelse til projektet efter at det har været i nabohøring. 

 

Minkfælder opsætttes sammen med Goddik. Ingen mink, kun ildere gik i fælderne. 

 

Der sættes fintmasket net omkring isfuglekasser for at modvirke mink under kasserne. 

 

Ny parkeringsplads etableres ved indkørsel Bjergvej 77. Der er nu plads til 15 – 20 biler. 

 

Nye borde- og bænkesæt afhentes hos leverandør og opsættes i reservatet. Og nyt bord og 

nye stole indkøbes til naturrummet. 

 

April  

10. april er der fælles arbejdsdag i reservatet og der er et arrangement, hvor direktør Kåre 

Nielsen fra Sydbank overrækker en donation på kr. 200.000 til brug for handicaptoilet. 

Foreningen skifter bank til Sydbank. 

 

Ansøgninger til fonde udsendes vedr. handicaptoilet incl. ansøgning til Ringsted Kommune. 

 

Maj  

Der etableres en arbejdsgruppe til græsslåning. 

Guidede ture sættes i værk bl.a. for Vigersted-borgere, Sorø Kommune, Benløse Skole m.fl. 

 

Juni  

Der afholdes åbent arrangement ”Blå Flag” med Goddik som guide. 



 

 

Pinsemorgen arrangement kl. 8:00 giver flot medlemsfremmøde. 

 

19. juni ”Vilde Blomsters Dag” med rigtig stort fremmøde. Hans Hinke og Jon Feilberg var 

guider for de to grupper. Et rigtig godt arrangement med stor spørgelyst. Nu ved vi, at 

reservatet rummer meget mere end fugle. 

 

August  

Fuglekassegruppe etableres. 

 

Allonge til købsaftale vedr. vejret godkendes. 

 

September  

Det store projekt med opretning af den 2 km lange vej i reservatet sættes i gang med fælles 

arbejdsdage 3. og 4. september, samt 10. og 11. september. 

Mange medlemmer deltager med skovle, traktorer, tipvogne osv. Der udkøres mere end 500 

kubikmeter grus fra vores egen grusbunke – svarende til ca. 50 store lastbillæs. Der sås græs 

på stort set hele strækningen. Græsset var en donation fra DLF Trifolium.  

 

Oktober  

2. oktober afholdes store fiskedag – ca. 15 deltagere heraf 7 nye medlemmer. Et hyggeligt og 

godt arrangement, der gentages i sensommeren 2012. 

 

Afslutningsrapport for 1. LAG-projekt: 

 

Primo oktober blev der indleveret afslutningsrapport og regnskab for det første LAG-projekt, 

som blev færdigt ca. 4 måneder før tid. Når regnskabet forhåbentligt snart bliver godkendt i 

Ministeriet tilgår der foreningen omkring kr. 200.000, som vi har lagt ud.  

 

Pengene i LAG-budgettet er bl.a. blevet benyttes til følgende aktiviteter: 

 

Allerede afholdte udgifter til maskiner, formidling mv. 

i regnskabsåret 2010 (fremgår af regnskab 2010)  kr.   76.661 

 

Aktiviteter og investeringer i 2011: 

 

Borde, bænke og fuglekasser   kr.   30.000 

 

Anlægsarbejder, herunder renovering af vej rundt i reservatet, 

stabilgrus, leje af maskiner, entreprenør, oprensning,  

geonet og geotekstil mv.    kr. 184.000 

 

Jævnf. købsaftale: Køb af Museumssamling  

og div. løsøre som pumper, båd mv.   kr. 200.000 

 

Frivillig arbejdsindsats 1920 timer **)   kr. 192.000 

 

Køb af redningsposter, redningsbåd, sikkerhedsudstyr mv. kr.  20.000 

 

Andre tiltag, herunder formidling, revisor, adv. m.v. kr.  40.339 

     __________ 

 

     kr. 743.000  

**) Foreningens medlemmer har ydet mere end  

1920 frivillige timer a kr. 100 i forbindelse med dette 1. LAG-budget. 

 



 

 

 

Nyt 2. LAG-projekt: 

Efter at have fået afslag fra fonde og Ringsted kommune om økonomisk hjælp til 

handicaptoilet og trappelift, indsender vi ansøgning til LAG-Ringsted på kr. 417.441,- som er 

halvdelen af totalbudgettet, som også indeholder ny strømforsyning til reservatet.  

 

Budget: 

- Frivilligt foreningsarbejde  kr.   40.000,00 

- Bygningsentreprise   kr. 441.312,50 

- Elektriker incl. ny strømforsyning  kr. 191.977,00 

- Ny elmåler: Afgift til SEAS/NVE  kr.   16.750,00 

- Trappelift incl. montering  kr. 104.843,75 

- Maling mv. – udføres med egen arbejdsindsats kr.   20.000,00 

- Information   kr.   10.000,00 

- Revisor til slutregnskab   kr.   10.000,00 

 

i alt     kr. 834.883,25 

 

Finansieringen af tilbygningsprojektet ser således ud: 

- Søges hos LAG-Ringsted/EU  kr. 417.441,00 

- Sydbank – Bank Trelleborg Fonden. Tilsagn kr. 200.000,00 

- Frivilligt foreningsarbejde  kr.   40.000,00 

- Privat finansiering fra foreningens kassebeholdn.  kr.   40.000,00 

- Kommunal medfinansiering, Ringsted Kommune kr. 137.441,00 

 

I alt    kr. 834.882,00 

 

Projektet blev den 9. november 2011 indstillet til godkendelse af LAG-Ringsted og afventer nu 

behandling i Udviklingskontoret hos NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet. 

 

Der er indhentet to tilbud på alt arbejdet for at kunne opfylde kravene i ansøgningen. 

 

November  

Vi fik en fornyet tilladelse fra Ringsted Kommune vedr. oprensning af udsigtskiler og kanaler, 

da vi ikke have tid og penge til at opfylde Goddiks gamle tilladelse. Oprensning af udsigtskiler 

og kanaler med pontongravemaskine tog ca. 10 dage, samt et par dage ekstra betalt af Goddik. 

Tak for det. 

 

Ny opdateret hjemmeside tages i brug.  

 

 

Generelt 

Til at varetage forskellige opgaver i reservatet, er der indtil nu etableret følgende 

arbejdsgrupper. 

  

Arbejdsgrupper: 

Bekæmpelse af skræpper: Kontaktperson: Jon 

Vedligeholdelse af hus:  Kontaktperson: Teddy 

Fotogruppe:   Kontaktperson: Jon 

Græsslåningsgruppe:   Kontaktperson: Steen Teddy  

Fuglekassegruppe:  Kontaktperson: Kristen 

Hjemmeside:   Kontaktperson: Mariann 

Guidede rundvisninger:   Kontaktperson: Benny 

Udvalg til hvervning af medlemmer: Kontaktperson: Teddy P 

Fælles arbejdsdage:  Kontaktperson: Peter 



 

 

Medlemskartotek:  Kontaktperson: Jon 

Arrangementskalender:  Kontaktperson: Peter  

Vedligeholdelse af indkørsel og vej: Kontaktperson: Peter 

 

I alt ca. 50 medlemmer har i perioden deltaget i gruppernes aktiviteter. 

 

 

Afslutning 

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke for medlemmernes helhjertede og 

massive opbakning, der har været omkring vedligeholdelse og forbedring af Kværkeby 

Fuglereservat.  

 

Også en tak til forvaltningen i Ringsted Kommune, der positivt har behandlet vore 

henvendelser og spørgsmål. 

 

Der venter nu et spændende og forhåbentligt lige så aktivt 2012.   

 

Brug hjemmesiden og se mødekalenderen – og skriv datoerne ind i din egen kalender.  

 

Og husk. Alle er stadig velkommen til at melde sig til den arbejdsgruppe, der passer bedst til 

tid og temperament – specielt mangler vi medlemmer der kan hjælpe med guidede 

rundvisninger.  

 

 

Bestyrelsen 

 

Kværkeby Fuglereservats Venner 

 

 

 

 


