
Beretning 2019/20 
Bestyrelsesmøde mandag d. 4. februar  
Programmet blev lagt i grove træk. Det lignede programmet for de forrige år.  
En af turene på programmet i 2020 blev planlagt, annonceret og booket hen over sommer og efterår i 2019: Turen  
til Island i samarbejde med Torben Rasmussen. Den bliver dyrere end andre ture vi har lavet, men det er dog ikke 
meningen, at den skal danne præcedens. Den er i øvrigt udsolgt og der er lang venteliste.  
Møderne afholdes nu i Kulturhuset, og det har været et problem, da kulturhuset først tildeler lokaler sidst i marts.  
Tre møder måtte flyttes pga. lokalemangel, bl.a. denne generalforsamling. Jeg er i dialog med Gitte Larsen om at vi 
kan gøre det på en bedre måde i 2020/2021.  
Medlemstallet er steget lidt fra 2018 til 2019. Lad os håbe, at det stiger yderligere i 2020! 
Foreningen har i øvrigt 70-års jubilæum i 2020. Der har kun været 3 formænd. Evald Larsen, Jens Jørgen Hansen og 
mig selv.  
Evald sad i 40 år, Jens Jørgen i 3 og indtil nu har jeg siddet i 27 år.  
 
Oversigt over aktiviteter 
Alle planlagte arrangementer blev gennemført.   
To foredrag  
Et julearrangement  
Tre årstidsture til Tamosen og Suserup Skov. Gennemsnitligt deltagerantal 10. 
Fire kortere ture til lokaliteter på Sjælland, bl. a. til Saltholm. Gennemsnitligt deltagerantal 16. 
En længere bustur til Sydfyn. 35 deltagere 
En øtur (sammen med NØ) til 3 øer i Horsens Fjord. 44 deltagere. 
En 4-dages tur til Tönning og Helgoland. 31 deltagere.  
 
I kronologisk orden:  
Forårstur langs Ringsted Å – Torsdag d. 11. april. 12 deltagere. 
Første årstidstur til Tamose og Suserup –  Mandag d. 23. april. 7 deltagere. 
Bustur til Tönning og Helgoland – Onsdag d. 29. maj til lørdag d. 1. juni. 31 deltagere. 
Hønsehalsskoven – Torsdag d. 6. juni. 10 deltagere. 
Bustur/sejltur til Saltholm – Fredag d. 21. juni. 25 deltagere. 
Anden årstidstur til Tamose og Suserup – Onsdag 26. juni . 8 deltagere. 
Øtur til øerne i Horsens Fjor (sammen med NØ) – Fredag d. 16 til søndag d. 18. august . 44 deltagere. 
Bustur til Sydfyn – Lørdag d. 7. september. 35 deltagere.  
Tredje årstidstur til Tamose og Suserup - Lørdag d. 14. september. 8 deltagere. 
Fugletur til Avnø (sammen med KFV) – Søndag d. 13. oktober. 18 deltagere.  
Foredrag om Lille Vildmose –  Onsdag d. 6. november. Ca. 25 deltagere. 
Julehygge  – Mandag d. 2. december. Ca. 30 deltagere.  
Foredrag om Pantanal, Brasilien – Onsdag d. 29. januar. 40  deltagere. 
 
Referater og fotos ligger på vores hjemmeside www.MidtNatur.dk 
 
Tak til kaffedamer, webmaster, turarrangører, bordhentere og alle andre der har hjulpet til! 
 
 


