NVNF - Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening
v/formand Vagn Gotfredsen, Odinsvej 26, 4300 Holbæk
Tlf. 53 56 28 62, vgotfredsen@hotmail.com
Årsberetning for 2021
Bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen har i 2021 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. Foreningens formue og betalingsfrist for kontingent har været drøftet og
resultatet heraf kan aflæses på dagsordenen.
Medlemstal:
Vi startede kalenderåret med at være 141 medlemmer. Der har været en netto tilgang på 7 medlemmer og pr.
JAN 2022 er medlemstallet altså 148.
Gennemførte arrangementer/ture i 2021:
Dato
JAN
FEB
FEB
MAR
APR
APR
MAJ
MAJ
JUN
JUN
JUN

Turens betegnelse
Tur til Skåne
Årsmøde
Marsvin, foredrag
Tur til Kongsøre
Tur til Eriksholm Skov
Tur til Gyrstinge Sø
Tur til Udby Eng og Hønsehals Skov
Tur til Nordsjælland
Tyr til Ryegård højmose
Årsmøde
De Vilde Blomsters Dag

Antal

Dato
aflyst JUN
aflyst JUL
aflyst JUL
24
AUG
36
SEP
28
SEP
26
SEP
33
OKT
34
OKT
NOV
20
DEC

Turens betegnelse
70-års jubilæum
Tur til Langeland og Ærø
Tur til Ejby Ådal
Tur til Stold
Tur til Skåne
Tur til Ulkerup Skov
Tur til Sonnerup Skov
Tur til Grevinge Skov
Tur i det vestesjællandske
Marsvin, foredrag
Planters formering, foredrag

Antal
54
40
28
36
34
16
23
25
46
13

Vi er i bestyrelsen rigtig glade for den opbakning, som vores arrangementer har fået.
Andre aktiviteter:
Mandagsturene
Foreningens Mandagsture blev gennemført uden aflysninger. Vi kom i gang 24 APR og sluttede 6 SEP efter 19
gennemførte ture. Vi afvikler vore ture uformelt og hvor den næste tur gennemføres, 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 2021 har vi haft 290 deltagere på disse
ture. Merete bestyrer Mandagsturenes mailingliste, og det er til hende I skal rette henvendelse vedrørende
Mandagsturene.
Vinterundervisning
Vinterundervisningen der skulle have fortsat 11 JAN kom aldrig i gang på grund af Coronarestriktioner. Efterårets
vinterundervisning begyndte 25 OKT som planlagt og fortsatte frem til 6 DEC hvor vi gik på juleferie.
Vinterundervisningen er flyttet til Foreningshuset Bispehøjen. Undervisningen foregår om mandagen og
gennemføres i lektioner a’ 2 timer. Der har til årets vinterundervisning ikke været noget samlet naturhistorisk
emne; men til gengæld nåede vi at høre om planterigerne, tørvemosser, dagsommerfugle, fugle og giftige
svampe. Fire af foreningens medlemmer – Eva, Hanne G, Jens og Fritz – meldte sig som undervisere 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 deltagere. Så godt et fremmøde gør det rigtig dejligt at være underviser.
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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. Eventuelle henvendelser vedrørende disse to medier rettes til Hans.
Nyhedsbrev.
Grethe er redaktør på vores Nyhedsbrev, og det er til hende I skal rette henvendelse vedrørende dette.
Planlagte arrangementer og ture fra maj til november 2022.
Dato
MAJ
MAJ
JUN

Emne
Tur til Vesterlyng
Tur til Røsnæs
Tur til Himmelev Skov
og Bolund Halvø

Dato
AUG
SEP
SEP

JUN
AUG

De Vilde Blomsters Dag
Tur til Selsø

OKT
OKT
OKT

Emne
Tur til Glænø
Flerdages tur til Lolland
Tur til Holmegårds
mose eller Skidendam i
Teglstrup Hegn.
Tur i Nordvestsjælland
Svampetur
Vinterundervisning

Foreningens hjemmeside.
Bruger vi til at 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, og tak til Jan for det arbejde han lægger der.
Samarbejdspartnere.
Vi samarbejder med:
 Natur Øst, Midtsjællands Naturhistoriske Forening og Naturhistorisk Forening for Nordsjælland, hvor vi alle
steder er meget velkomne til deres arrangementer.
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Holbæk om foredrag af forskellig art.
 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 om 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 undertegnede.
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.
Har I rettelser til postadresser, telefonnumre eller e-mailadresser, så ligger der en medlemsliste hos Dorrit,
vores kasserer og på den kan I påføre sådanne rettelser, men ellers skal de altid når behov opstår sendes til
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Dorrit.
Bestyrelsens e-mailadresser fremgår af foreningens blad.
Vagn Gotfredsen

Læs om foreningens aktiviteter på hjemmesiden: www.nvnf.dk

