
Beretning 2020/21  
Denne generalforsamling skulle egentlig afholdes torsdag d. 4. februar 2021. På grund af corona kunne den 
imidlertid ikke afholdes, men finder altså nu sted udendørs ved Vrangeskov shelterplads. Den er altså en beretning 
for perioden 5. februar 2020 til 4. marts 2021. 
 
Bestyrelsesmøde mandag d. 13. februar 2020 
På bestyrelsesmødet d. 13. februar blev programmet for 2020 lagt i grove træk. Det ligner programmet for de forrige 
år, på nær turen til Island. Men ak, covid-19 ændrede kraftigt i programmet, idet alle arrangementer indtil 21. juni 
(på nær anden årstudstur 10. juni) blev aflyst.  Vi var dog så heldige at, vores to store ture: Ø-turen til Fanø og 4-
dages turen til Bornholm begge kunne gennemføres med fuldt program. 
Så troede vi vist alle sammen, at nu var covid-19 fortid, men virus kom kraftigt tilbage i efteråret 20 og den følgende 
vinter. Alle møder blev aflyst.   
Medlemstallet er pt. på 117, hvilket er på niveau med 2020. 
 
Oversigt over aflyste aktiviteter 
Sekst ture i starten af året og 3 møder i slutningen af perioden blev aflyst. Det gælder:  
Første årstidstur (gennemført i 2021) 
Boserup Skov (gennemført i 2021) 
Tempelkrog (gennemført i 2021) 
Arboretet (gennemført i 2021) 
Møn (gennemføres i 2021) 
Island (gennemføres i 2021) 
Foredrag om Allindelille Fredskov (gennemføres i 2021) 
Julearrangement (gennemføres i 2021) 
Rejseforedrag (gennemføres i 2022) 
 
Mange af de aflyste arrangementer er på programmet dette års program og en del er allerede gennemført.  
 
Oversigt over gennemførte aktiviteter 
Anden årstidstur (20 deltagere) 
De vilde blomsters dag I (19 deltagere) 
De vilde blomsters dag II (20 deltagere) 
Tredje årstidstur (12 deltagere) 
Ø-tur til Fanø sammen med NØ (36 deltagere) 
Bornholm (28 deltagere) 
Fugletur til Avnø sammen med KFV (19 deltagere) 
 
Der var to Vilde Blomsters dag, da der var nogen usikkerhed omkring datoen. Den sædvanlige 3 søndag i juni havde 
svenskerne en anden mærkedag, deraf opstod forvirringen, men der var fint fremmøde til begge dage. 
 
Referater og fotos ligger på hjemmesiden: www.MidtNatur.dk 
 
 
Tak til kaffedamer, webmaster, turarrangører, de der hjælper med at hente borde/stole, og alle andre der har hjulpet 
til! 
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