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Årsberetning for 2020
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen har i 2020 holdt 4 møder. 2 programplanlægningsmøder og 2 såkaldte ”Kaffemøder”, hvor
dagsordenen på de sidstnævnte møder omfatter alt andet end programplanlægning.
Bladet har fortsat været drøftet, lige som vores hjemmeside og vores profil på FaceBook, alt med det formål
at forbedre vores kontakt til jer. Men ellers har Covis 19 været på programmet ved alle møder afholdt efter
MAR 2020.
Medlemstal:
Vi startede kalenderåret med at være 138 medlemmer. Der har været en tilgang på 9 medlemmer og en
afgang på 6 medlemmer, netto tilgang på 3 medlemmer og – total 141medlemmer pr. JAN 2021.
Gennemførte arrangementer/ture i 2020:
Antal
Dato Turens betegnelse
JAN
Fugletur til Skåne
32
FEB
A species or not ..., foredrag
39
FEB
Årsmøde
50
MAR Ugler i Danmark, foredrag
aflyst
APR
Fugle og blomstertur til Gyrstinge aflyst
APR
Tempelkrogen Nord
aflyst
MAJ Tur til Vesterlyng
aflyst
JUN
Tur til Hellede Skov
aflyst
JUN
Vilde blomsters Dag
40

Dato
JUL
JUL
AUG
AUG
SEP
OKT
OKT
NOV
NOV

Turens betegnelse
Tur til Færøerne
Tur til Skamlebæk
Tur til Kværkeby
Tur til Køge Bugt
Svampetur til Ulkerup Skov
Svampetur til Kongsøre Skov
Fugletur i Vestsjælland
Fredning på Orø, foredrag
Kbh. ZOO

Antal
30
24
28
14
19
16
24
19
18

Vi er også i år meget glade for den opbakning, som vores arrangementer har fået på trods af de
vanskeligheder Covid 19 har budt på.
Andre aktiviteter:
Mandagsturene
Foreningens Mandagsture blev som så meget andet ramt af aflysninger, og vi kom først i gang den 8 JUN. Vi
sluttede den 7 SEP og nåede alligevel at gennemføre i alt 14 ture. Disse 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
2020 har vi haft 230 deltagere på disse ture. Planen er at vi starter igen i år den 26 APR 2021. Eva har
overtaget efter Sinnet og bestyrer nu Mandagsturenes adresseliste, og det er til hende I skal rette
henvendelse vedrørende denne.
Vinterbotanik
Vinterbotanikken kom først i gan den 2 NOV 2020 og skulle have fortsat frem til 14 DEC; men desværre måtte
den sidste aften aflyses på grund af fornyede og skærpede restriktioner. I 2020 blev vinterundervisningen
flyttet til Foreningshuset Bispehøjen, idet en gennemførelse på Tuse Skole ikke var mulig som følge af Civid 19
restriktioner. Undervisningen foregår om mandagen og gennemføres i lektioner af 2 timer. Der har til årets
vinterundervisning ikke været noget samlet naturhistorisk emne; men til gengæld nåede vi at høre om
mosser, småkravl og dagsommerfugle. Seks af foreningens medlemmer – Else Marie, Hanne G, Dorrit, Eva,
Hanne S og Fritz – meldte sig som undervisre til årets vinterundervisning. Det skal de have rigtig megen tak
for. Tilslutningen til vinterundervisningen har været rigtig god. De fleste gange var vi omkring 25- 30
deltagere. Så stort et fremmøde gør det rigtig dejligt at være underviser.
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
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”Nyhedsbrev”
Grethe er redaktør på vores Nyhedsbrev, og til hvem I skal rette henvendelse vedørende dette.
Planlagte arrangementer og ture fra maj til november2021:
Dato
Emne
Dato
24 APR
Gyrstinge Sø
7 AUG
1 MAJ
Nakkehage (orkideer
21/28 AUG
29 MAJ

Emne
Ejby Ådal
Stold (blomster og
fugle)
Mosser i Ulkerup Skov

Botaniktur i
4 SEP
Nordsjælland (bustur)
12 JUN
Træer og højmose
18 SEP
Svampetur
20 JUN
De Vilde Blomsters Dag
2 OKT
Svampetur
2021
26 JUN
Markering af NVNF 70
30 OKT
Fugletur i Tissø og
års fødselsdag
Åmoseområdet
1 – 4 JUL
4 dages bustur til
Langeland og Ærø
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.dkmed korte
nyheder/spændende observationer og foto, som han kan redigere og få på hjemmesiden, således at den til
stadighed er aktuel, og tak til Jan for det arbejde han lægger der.
Samarbejdspartnere:
Vi samarbejder med:
 Natur Øst, MidtsjællandsNaturhistoriske Foreningog Naturhistorisk Forening for Nordsjælland, hvor vi
alle steder er meget velkomne til deres arrangementer.
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Holbæk.
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Vestsjælland om foredrag af forskellig art
 Danmarks Botaniske Forening om bl.a. om De Vilde Blomsters Dag.
 Foreningen til Svampekundskabens fremme for så vidt angår vore svampeture.
 Nordvestsjællands Stenklub om fælles ture.
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-mailadressen: vgotfredsen@hotmail.com
Tak til bestyrelse:
Der bruges af bestyrelsen mange timer på at tilrettelægge og gennemføre vores aktiviteter. Det skylder vi
dem generelt en stor tak for.
En særlig tak skal lyde til Sinnet og Thomas som begge har valgt ikke at stille op til en ny periode i
bestyrelsen.
Sinnet, der har været medlem af bestyrelsen siden 2017, har været vores tovholder på kontakten til
Mandagsholdet og trofast hver uge i sommermånederne fortalt om særlige/sjælde planter, der er blevet set
på den seneste mandagstur, samt oplyst om deltagerantal og destinationen på næste mandagstur. En stor
tak til Sinnet for det arbejde hun har lagt heri.
Også til Thomas, der har været medlem af bestyrelsen siden 2012, skal der lyde en stor tak. Thomas har
været foreningen en rigtig god sekretær, han etablerede foreningen på FaceBook og har senest været
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drivkraften i bladets nyopsætning. Tak til Thomas for det store arbejde han har lagt i foreningen.
Har I rettelser til post-adresser, telefonnumre eller E-mailadresser så ret henvendelse til Dorrit, vores
kasserer, hun er ansvarlig for, at vores medlemsliste er a’jour.
Vagn Gotfredsen/formand
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