NVNF - Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening
v/formand Vagn Gotfredsen, Odinsvej 26, 4300 Holbæk
Tlf. 53 56 28 62, vgotfredsen@hotmail.com
Årsberetning for 2018
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen har i 2018 holdt 4 møder. 2 programplanlægningsmøder og 2 såkaldte
”Kaffemøder”, hvor dagsordenen omfatter alt andet end programplanlægning.
Kaffemødet i MAJ formede sig som et halvdagsmøde, hvor vi drøftede foreningens
formål set i et længere perspektiv. Det gav anledning til mange gode drøftelser og
mødet resulterede i en operationalisering af vor formålsparagraf primært til brug for
bestyrelsen i dens planlægning af foreningens program. Nogle af de væsentligste
er:
1. Inden for det naturhistoriske område ligger hovedvægten på fugle, planter og
svampe men fx fisk, flagermus, sommerfugle og insekter inddrages også.
2. Foreningens geografiske kerneområde er de tre kommuner Holbæk, Odsherred
og Kalundborg; men opmærksomheden skal henledes på Odsherred og
Kalundborg kommuner med deres specielle naturtyper.
3. Ekskursioner af 1 dags varighed er det primære. Til lidt fjernere mål er det ofte
bedre med 4-dages ture end 3-dages ture. Foreningens ture gennemføres inden
for Europas grænser.
På Kaffemødet i NOV blev foreningens datapolitik endelig fastlagt, og den kan nu ses
på vor hjemmeside.
I det kommende år vil vi tage emnet ”Kontakt til medlemmerne” op. I den
forbindelse vil vi drøfte bladet, vores hjemmeside, vores profil på FaceBook, alt med
det formål at forbedre vores kontakt til jer. I den forbindelse kommer vi ikke uden
om at drøfte bladets fremtid; herunder kan vi klare det med en digital udgave alene,
skal vi reducere antal sider med mere.
Medlemstal:
Vi startede kalenderåret med at være 122 medlemmer. Der har været en tilgang på
16 medlemmer og en afgang på 15 medlemmer, netto tilgang på 1 medlemmer og
– total 123 medlemmer pr. JAN 2019.
Gennemførte arrangementer/ture i 2018:
Dat Turens betegnelse
Antal Dat Turens betegnelse
o
o
JAN
Naturens udvikling,
53
JUN Tur til
FEB Fugletur til Skåne
34
JUL Tur til Torsø og
FEB Årsmøde og
52
AUG Tur til Røsnæs
MAR Atlas Flora Danica,
35
AUG Tur til Arboretet
APR Tur til Klinteskoven
14
SEP Det Store Theselskab
APR Tur til Sejerø
24
SEP Svampetur til Ulkerup
MAJ Tur til Tempelkrogen
22
SEP Fugletur i Vestsjælland
MAJ Tur til Dyrehaven, Asnæs 23
OKT Svampetur i Ulkerup
JUN Tur til Møn
22
NOV Krybdyr og padder,
JUN Vilde blomsters Dag
37
NOV Fugletur til

Antal
16
15
26
28
50
15
23
12
36
18

Vi er også i år meget glade for den opbakning, som vores arrangementer har
fået, og som det ses af ovenstående skema har turene været besøgt af i alt 552
personer - mod 612 sidste år. Færre end sidste år; men kan jo skyldes så
mange ting. Men kvaliteten i arrangementerne kan ikke være årsagen.
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Andre aktiviteter:
Mandagsturene
Foreningens Mandagsture har igen ”kørt” gennem sommerhalvåret fra ultimo APR til
primo SEP med i alt 17 ture, der afvikles uformelt og hvor den næste tur aftales som
sidste punkt på dagens tur. Målet med disse ture er ganske simpelt at blive dygtigere
til blomster. Et generelt mødepunkt er altid P-pladsen ved STARK i Holbæk, og
tidspunktet der er altid kl. 18.00. I år har vi haft 163 deltagere på disse ture. Planen
er at vi starter igen i år den 29 APR 2019. Sinnet har bestyret Mandagsturenes
adresseliste og der er fremlagt en liste, hvor I kan skrive jer på hvis I ønsker at blive
holdt orienteret om Mandagsholdets aktiviteter.
Vinterbotanik
Vinterbotanikken startede den 22 OKT sidste år og slutter den 4 MAR i år. Vi mødes
på Tuse Skole hver 14. dag og altid om mandagen til en 2 timers lektion. Årets
naturhistoriske emne er Kystens blomster og fugle. Blomsterdelen gennemføres af
Birger og undertegnede. Fuglene varetages af Hanne, Else, og Dorrit.
Brug af sociale medier
Foreningen er på Facebook med en profil der hedder "Naturhistorie" og adressen er
www.facebook.com/naturhistorie og her kan medlemmer supplere med lokale
iagttagelser, fotografier og kommentarer; Thomas er vores drivkraft på Facebook.
”Nyhedsbrev”
Grethe fra er redaktør på vores Nyhedsbrev. Skulle nogen af jer ikke have
modtaget nyhedsbrevet, er der fremlagt en liste med hvor I kan skrive jeres navn
og e-mailadresse.
Planlagte arrangementer og ture fra marts til oktober 2019:
Dato
9 MAR

Emne
Vinterfugle på
Korevlerne i
Sejrøbugten

27 MAR

Planterne fortæller
historien om
Danmark, foredrag
Anemonetur til
Eriksholm Skov

6 APR
Følgende
arrangementer er
under
planlægning - se
dem i NVNF s '
maj blad
11 MAJ
26/27 MAJ
16 JUN

Dato
Følgende
arrangementer er
under planlægning
- se dem i NVNF s
' maj blad
03 AUG

Emne

17 AUG

Træerne i
Mosemark Skov
Det Store
Theselskab

01 SEP

Orkideer på
Vesterlyng
Sanketur med
spisning
Vilde blomsters
dag

Sten i
Gammelrand

14 SEP

Svampetur

SEP

Tempelkrogen
Nord
Vadehavet

03 – 06 OKT
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22 JUN
22 JUL

Nekselø
Odsherreds natur

12 OKT
26 OKT

Svampetur
Fugletur til Tissø

Foreningens hjemmeside:
Her kan vi hurtigt bringe nyheder, referater og gode billeder fra foreningens ture. Vi
har tidligere opfordret medlemmerne til at bringe korte meddelelser om
observationer, og det har givet øget aktivitet. Derfor vil jeg også i år opfordre jer til
at skrive til vores webmaster Jan på e-mailadressen: jan@vipbus.dk med korte
nyheder/spændende observationer og foto, som han kan redigere og få på
hjemmesiden, således at den til stadighed er aktuel.
Samarbejdspartnere:
Vi samarbejder med:
 vore nærmeste naturhistoriske foreninger nemlig; Natur Øst – http://www.naturoest.dk/ Midtsjællands Naturhistoriske Forening – www.midtnatur.dk og
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland – www.naturnord.dk , hvor vi alle steder
er meget velkomne til deres arrangementer.
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Holbæk –
http://www.dn.dk/holbaek , Thomas fra bestyrelsen er valgt ind i deres
bestyrelse.
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Vestsjælland – http://www.dofvestsjaelland.dk/ om foredrag af forskellig art
 Danmarks Botaniske Forening – http://www.botaniskforening.dk om bl.a. om De
Vilde Blomsters Dag.
 Foreningen til Svampekundskabens fremme for så vidt angår vore svampeture –
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Nye tiltag:
Som altid, efterlyser vi gode ideer til nye og spændende ture og andre tiltag, der kan
øge medlemstallet - og ikke mindst om hvordan vi gør den lidt yngre generation
interesseret i at deltage i foreningens arbejde og ture. Forslag og gode ideer kan
sendes til Formanden på E-mail: vgotfredsen@hotmail.com
Tak til bestyrelse med flere:
Der bruges af bestyrelsen mange timer på at tilrettelægge og gennemføre vores
aktiviteter. Det skylder vi dem generelt en stor tak for.
Men specielt skal det lyde en tak til:
 Jan for arbejdet som Web-master for hjemmesiden.
 Thomas for at bestyre vor FB
 Sinnet for at bestyre vores Mandagstursadresseliste.
 Grethe for vore Nyhedsbrevene.
 Dorrit for et utrætteligt arbejde med at få kontakt til og fastholdt medlemmer
der har overset betalingsfristen på kontingentet.
 Ole Dybkjær for sit arbejde med Mandagsholdets database over fundne planter
på holdets ture.
Har I rettelser til post-adresser, telefonnumre eller e-mail adresser, så ligger der en
medlemsliste hos Dorrit, vores kasserer og på den kan I påføre sådanne rettelser,
men ellers skal de altid sendes til foreningens kasserer.
Vagn Gotfredsen
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