
Beretning 2018/19 
Bestyrelsesmøde mandag d. 9. februar  
Program blev lagt. 
Der er ikke nogen nye tiltag. Alt er ved det gamle. Dog holdes møderne nu i Kulturhuset.   
 
Oversigt over aktiviteter 
Alle planlagte arrangementer blev gennemført (men det  planlagte foredrag i oktober med Vicky Knudsen blev 
erstattet af et foredrag af Torben Rasmussen).   
Vi har således haft:  
To foredrag  
Et julearrangement  
Tre årstidsture til Humleore skov. Gennemsnitligt deltagerantal 14. 
Seks kortere ture til lokaliteter på Sjælland. Gennemsnitligt deltagerantal 16. 
En længere bustur til Falster. 34 deltagere 
En øtur med NØ til Samsø. 45 deltagere. 
En weekendtur til Sønderjylland. 35 deltagere.  
 
I kronologisk orden:  
Forårstur til Kulebjerg Overdrev – Tirsdag d. 17. april. 12 deltagere. 
Første årstidstur til Humleore Skov -  Mandag d. 23. april. 20 deltagere. 
Gundsømagle Sø – Onsdag d. 16. maj. 23 deltagere. 
Tuse-Enge – Torsdag d. 7. juni. 14 deltagere. 
Bustur til Falster – Søndag d. 10. juni . 34 deltagere. 
Anden årstidstur til Humleore Skov – Tirsdag 19. juni . 12 deltagere. 
Store Åmose - Søndag d. 1. juli . 15 deltagere. 
Øtur til Samsø (sammen med NØ) – Fredag d.10 til søndag d. 12. august . 45 deltagere. 
Tredje årstidstur til Humleore Skov - Torsdag d. 6. september. 11 deltagere. 
Bustur til Sønderjylland – Lørdag d. 1 til søndag d. 2. september. 35 deltagere.  
Flagermus ved Sorø Sø – Fredag d. 14. september. 17 deltagere. 
Fugletur til Gyrstinge Sø sammen med KFV. – Søndag d. 7. oktober. 13 deltagere.  
Foredrag om Islands natur og fugle  –  Tirsdag d. 13. november. 70 deltagere (heraf 30 udefra). 
Julehygge  med foredrag om Island – Torsdag d. 6. december. 28 deltagere.  
Foredrag af globetrotterne om Afrika - Onsdag d. 16. januar. 27  deltagere. 

 
Tak til bestyrelse, kaffedamer, webmaster, bordhentere og alle andre der har hjulpet til i årets løb! 
 
http://galleri.midtnatur.dk/#!home 
 
http://foto.dennyenordiskeflora.dk/#!home  
 
http://galleri.fotofuglereservat.dk/#!home 
 
http://www.lammestrup.dk 
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