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Generalforsamling den 1. februar 2022 kl. 19 i Vigersted Forsamlingshus 
Da vi ikke kunne afholde generalforsamling i februar 2021, afholder vi en dobbelt generalforsamling den 1. 
februar 2022, nemlig en ganske kortfattet 13. generalforsamling – som skulle have været afholdt for et år 
siden – og en 14. forsamling som gennemføres på normal vis. 
Under indtryk af den stigende smitte dropper vi den annoncerede spisning inden generalforsamlingen og 
mødes derfor kl. 19. Vi har også taget højde for, at det fysiske møde eventuelt ikke kan afholdes og at vi 
derfor må lave det digitalt. Men vi håber dog stadig, at det fysiske møde kan afholdes og beholder derfor 

reservationen af Vigersted Forsamlingshus. Beslutning om endelig mødeform meddeles i nyhedsbrev til 
januar. Der vil i givet fald blive lejlighed til at afprøve et digitalt møde via Google et par dage inden mødet. 

  

Dagsorden til 13. generalforsamling 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning - flyttes til 14'ende forsamling 
3. Forelæggelse af årsrapport for 2020 - gennemføres 
4. Budget for 2021 - droppes 
5. Indkomne forslag - droppes 
6. Fastsættelse af kontingent - droppes 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Henninng, Peter, Merete og Jon betragtes som genvalgt for 2 år 
Erik, Ulf og Keld. Suppleanter betragtes som genvalgt for 1 år 

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter  
John - betragtes som valgt til revisor for 1 år 
Sten - betragtes som valgt til revisorsuppleant for 1 år 

9. Eventuelt - droppes 

  

Dagsorden til 14. generalforsamling 



1. Valg af dirigent og referent – er valgt ved 13. forsamling og fortsætter 
2. Bestyrelsens beretning for 2020 og 2021. Præsenteres samlet 
3. Forelæggelse af årsrapport for 2021 
4. Forelæggelse af budget for 2022 
5. Indkomne forslag. Skal indsendes senest 8 dage før til formanden 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er følgende medlemmer: 

Per, Jørgen og Benny. Jørgen ønsker ikke genvalg. 
8. På valg er følgende suppleanter: Erik, Ulf og Keld. Ulf og Keld ønsker ikke genvalg.  
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter. På valg er John som revisor og Sten som revisorsuppleant. 
10. Eventuelt 

Vigtigt: Som I kan se, er der flere, der ikke genopstiller! Meld derfor meget gerne ind, hvis I har lyst til at 
deltage i bestyrelsen som medlem eller som suppleant. Der holdes ca. 4 – 5 bestyrelsesmøder om året. Ring 
eller skriv til Jon eller Peter 

  

Kontingent 
Det er dejligt at se, at kontingenterne allerede strømmer ind. Husk, at hvis I betaler senest den 15. januar, 
så deltager I i lodtrækning om en flot plakat med blomster fra reservatet! 

Der indbetales kr. 200 til medlemskontoen: 6823-1022168 eller der betales via MobilePay til 31852. 

Kalendere 
Der er endnu enkelte kalendere til salg. Kontakt Jon, 40150598, hvis du er interesseret! 

  

Vinterens fugle 
Også ved vintertid er der noget at komme efter i reservatet. Den sjældne skægmejse – som kun har navnet 
’mejse’ fælles med de egentlige mejser – ses igen hyppigt i reservatet. Det er især i de tætte 
rørskovsbevoksninger, at den observeres – især ved den uanselige - men karakteristiske - lyd: tjyyy tjyyy 
med antydning af et rulle-r. Isfuglen er der også. Den giver et skarpt, arrigt skrig fra sig, når den skræmmes 
op! Så kan man være heldig at se et turkist lyn fare hen over vandoverfladen. 

Og så er der alle de andre - sølvhejrerne, tårnfalken, uglen i sin kasse, blishønsene og svanerne. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Hennings rundtur den 18. december 
Jeg (Henning) havde været næsten rundt i reservatet i formiddags 
med mange gode observationer, da jeg så en mor og hendes to 
drenge på Åvejen mod øst. Den ældste af drengene - Lucas - havde 
sat det lange ben fremad, da han så mig på vejen mod vest. Vi kendte 
hinanden fra fiskedagen. 

Han havde kikkerten hængende på brystet. Han og familien var på 
fugletur i dag. En forestilling med Cirkeline i Ringsted var droppet. 

Det første Lucas spurgte om var, om jeg så gravænderne, der fløj forbi 
for lidt siden. Et rigtigt godt bud på arten, som jeg rosende sagde til 
ham, men fuglene var stor skallesluger. Men han havde ganske ret i, 
at det kunne se ud som gravænder i flugten - ja, ganske godt set. 
Familien blev samlet og vi fik en god samtale. Næste spørgsmål - om 
jeg havde set sølvhejren? Jo - jeg havde set sølvhejren. Den ville de 
gerne se.  

Et nyt spørgsmål - om jeg havde se skægmejserne? Jo - sagde jeg - 
for fem minutter siden ikke langt fra stedet, hvor vi stod. Dem ville de 
rigtig gerne se, da de ikke havde set dem før. De havde set Pers flotte 
billeder på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

Vi talte lidt videre om fugle og jeg spurgte til om de kendte ravnens lyde. Det gjorde de ikke. Der gik nogle 
minutter, hvorefter en ravn lod sin stemme lyde mod nordvest. Heldige var vi med dét og endnu en stor 
oplevelse fik de, da jeg hørte skægmejser i rørskoven næsten ud for, hvor vi stod. Der blev kigget i 
kikkerterne i retning af lydene, og heldige var vi, da skægmejser et øjeblik efter kom til syne. Dette stod på 
i cirka ti minutter. 
Ja, ønsker kan somme tider lade sig opfylde - måske bedst op til jul. 

Vi tog afsked og herefter et kig mod syd. En familie var taget på udflugt fra Vigersted og havde slået sig ned 
ved bord- bænksættet på Udsigten. 

Vedhæftet er også et billede af Lucas og Carlo. Tilladelse blev indhentet af moderen. 
Et frisk pust at møde familien i denne kedelige virustid. 

  

Jon Feilberg, formand – 40150598 Mail: info@fuglereservat.dk 

Peter Hansen, kasserer – 20836090 Mail: kasse@fuglereservat.dk 

  

 


