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Dagsorden ifølge lovene: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens aflæggelse af regnskab. 
4. Fastlæggelse af kontingent. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 Erik Thalling – på valg for 2 år – genopstiller 
 Vibeke Hansen – på valg for 2 år – genopstiller 
 Anders N. Michaelsen – på valg for 2 år - genopstiller 
 Janne Møller Christensen – på valg for 2 år - genopstiller 
 Jan Robin Larsen – ikke på valg 
 Charlotte Falsmar – ikke på valg 
 Paul Erik Schlüter - ikke på valg 
    -  Valg af suppleanter. 
6. Valg af revisorer. 
 Leif Møller-Hansen– ikke på valg 
 Kate Rasmussen – på valg - genopstiller 
7. Valg af revisorsuppleant. 
 Tyge W. Kjær – på valg - genopstiller 
8. Behandling af indkomne forslag. 
Forslag skal indsendes senest mandag den 14. november 2022 til for- 
manden, så bestyrelsen har forslaget syv dage før generalforsamlingen. 
9. Eventuelt. 
 



Årsberetning 
Vi samarbejder stadig med Frivilligecenteret om at finde de 

bedste løsninger på fremtiden, og vi tror, det går godt!  

 Vi måtte aflyse ikke mindre end tre foredrag pga. 

 sygdom hos foredragsholdere, men det blev kun til 

 to aflysninger, for Johannes Bang sprang til, og  

  fortalte om sit fine samliv med tårnfalkene. 

   Tak for det! 

   Vi har fået afholdt botanik- og  

   fugleture på niveau med de øvrige 

         år, og cykelturene tager så  

         småt form.  

           Så mon ikke vi kan regne  

           med nogen normalisering? 

 
Mahoniebregner m.m. på rødel E. Thalling

   



Botanikture 2022 
Hanne Ertmann Hansen: 

 

Atter i år har vi gennemført 11 

ture. 

 

Sæsonens billedaften 

kommer i første halvdel af 

januar måned 2023. Dato 

kommer senere. 

 

I kan læse mere 

om de enkelte 

ture i den 

skriftlige 

beretning og på 

foreningens 

hjemmeside, 

hvor der ligger 

udførlige 

plantelister med 

indledende 

turbeskrivelser 
Hulrodet lærkespore   

Hanne Ertmann Hansen 



Fugleture 
 

Paul Erik Schlüter: 

 

Vi har gennemført fem ture 
og endnu en kommende 
aftentur tæt på 
vintersolhverv – og 
halvmåne. (17. dec.) 

 

Fuglelister fra de enkelte 
ture er at finde på 
foreningens hjemmeside.  

 
Sølvhejre 

Paul Erik Schlüter 



Årets afholdte foredrag: 

Veterantræer, risikotræer og dødt ved Iben Margrete Thomsen 

Tårnfalkens liv Johannes Bang 

Fuglesangkursus Luise og Per Ekberg 

Allindelille Fredskov Jimmy Lassen  

Ålens mystiske liv Mads Christoffersen 

Nationalpark Kongernes Nordsjælland Lars Rudfeld 

Hvordan begyndte livet på Jorden? Tue Hassenkam 

 

Hvorfor skal vi have tang på tallerkenen? Cecilie Bay Wirenfeldt 

Se mere på www.naturnord.dk 
Hjejler over Isefjorden, Vesterstrand Erik Thalling 



 

Årets ture 
En tur aflyst pga. turguides sygdom 

     Fuglesangskursus Luise og Per Ekberg 

     Maglemosen, Vedbæk Anders  N.           

       Michaelsen 

Æbelholt Skov Ida Dahl-Nielsen og Anne 

    Johannisson 

   Svampetur Rikke Macholm  

         To cykelture: Gilleleje/ 

             Søborg sø og 

                 Nordskoven, Jægerspris 
 
 Højtsiddende skælhat  E. Thalling 



Tur til Skærum Mølle 

 
           Arrangeret af Charlotte  Falsmar  

           og Erik Thalling 

Kamæleonedderkop i hjortetrøst har fanget  

en honningbi  E. Thalling 



 

Lidt statistik: 
Til vores 7 afholdte foredrag kom ca. 245 tilhørere svingende mellem 

23 og 43 personer. 35 i snit. 

Vi diskuterer for hvert enkelt foredrag om det skal omtales i pressen.  

Vi synes, det har fungeret okay. 

o – O – o o – O – o o – O – o o – O – o 

Program for foråret er klar. Vi afventer en endelig afklaring i forhold 

kommende retningslinjer for brug af Kedelhuset. 

Botanikturene og billedaftnerne bliver som vanligt meldt ud til marts. 

Fugleturene er planlagt.  
Cykelturene er under forberedelse.  

Vi deltager fra nytår i  brugerrådet hos Naturstyrelsen Nordsjælland
               Sandkutlinger E. Thalling  



Arbejdet i 
bestyrelsen er godt 
og konstruktivt. 
I perioder kan vi dog 
mangle noget 
arbejdskraft, og 
derfor vil vi være 
glade for, om vi  
kunne få nogen til at 
stille op som 
suppleanter Ü 

 
Trækkende musvåge 

E. Thalling 
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Foredrag ca. kl. 20.00 

 

Hvorfor skal vi have tang på tallerkenen? 
 

Cecilie Bay Wirenfeldt 

E. Thalling 


