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Vi kunne desværre ikke længere være på Gymnasiet, men fandt så heldigvis dette lokale i 

Frivilligcentret. 

Det har haft visse følgevirkninger, bl.a. det ærgerlige, at vi ikke længere kan invitere DOF-

medlemmer gratis med til foredrag om fugle, da vi overskrider antallet af pladser, som vi 

ifølge brandmyndighederne må have. 

Et andet ønske er, at projekter og lærred kunne blive større, så nogle af de skønne billeder 

vores foredragsholdere viser – og deres tekster kan komme til deres fulde ret. Det bliver 

der arbejdet på. 

Men i øvrigt er tilbagemeldingerne over lokalet fra medlemmerne generelt positive, men 

der er ærgrelse over afstanden til stationen.  

Vi besluttede, at vi ville ansøge om optagelse i de to lokale naturråd, som geografisk 

ligger i vores forenings interesseområde. Vi blev repræsenteret i dem begge. Beskrivelse 

af dette arbejde ligger som en selvstændig tekst. 

Foreningen har afholdt 15 botanikture og to billedaftner i år:  

Hanne Ertmann Hansen: 

Der blev gennemført 14 botanikture. 9 af dem var aftenture på hverdage til destinationer i 

Nordsjælland. Adskillige af disse lokaliteter havde vi besøgt tidligere år. Meget 

imponerende var den store bestand af den sjældne salep-gøgeurt på Jægerspris 

Skydeterræn (vest). En nordligere del af skydeterrænet besøgte vi i august måned. - Der 

har været et stort antal deltagere på disse aftenture. 

Et par ture til lidt fjernere destinationer lå på en lørdag eller søndag. F.eks. havde vi en fin 

tur til ekstremrigkæret Elbækengen på Stevns - en botanisk perle. Vi sluttede af på Odden 

ved Tryggevælde Ås udløb.  

En anden udbytterig tur gik til en højmose på Hallandsåsen med kortere stop ved de to 

renvandede søer Vestersjön og Rössjön.  

Der kan læses meget mere om de enkelte ture på foreningens hjemmeside, hvor der nu 

ligger udførlige plantelister med indledende turbeskrivelser. 

Ligeledes har foreningen haft fire fugleture i 2018 

Foreningen har i 2018 som vanligt gennemført 4 fugleture. 

Hans-Henrik Ibfelt: 

Søndag den 22. april var der 11 deltagere på tur til Gilbjerg og Melby Overdrev. 



Søndag den 6. maj - ligeledes 11 deltagere - på tur til Møllekrogen, Stenholt Mølle og 

Strødam Engsø - en meget artsrig tur (41 arter). 

Søndag den 9. september 9 deltagere på tur til Selsø, hvor vi bl.a. så 4 fiskeørne over 

søen på en gang. 

Søndag den 7. oktober var der 15 deltagere på tur til Esrum Møllegård og Gribskov. Turen 

var artsfattig, men vi nød det gode vejr. 

Foredrag og ekskursioner: 

Vi har afholdt 10 foredrag og haft fem ekskursioner i år. Se evt. årsprogrammet. 

Flerdagsturen gik til Odsherred – se evt. turrapport med de veldokumentere artslister. 

Bestyrelsesarbejdet i 2018 

Vi har i år manglet en repræsentant i bestyrelsen. Men vi har alligevel og heldigvis haft et 

godt og konstruktivt samarbejde, hvor vi i hvert fald også har haft et hyggeligt og 

udbytterigt samvær. 

Det har i år været udfordrende at få årsprogrammet og flerdagsturen for 2019 til at falde på 

plads. Og jeg synes, resultatet er helt ok. 

Hans-Henrik Ibfelt trækker sig efter 25 år fra bestyrelsesarbejdet. TAK for din indsats 

gennem de mange år! 

Jørgen Nielsen har ligeledes valgt at trække sig ud af bestyrelsen efter 6 år for at hellige 

sig formandskabet i DN’s lokalkomite. TAK for din indsats! 

Erik Thalling 

                  

                  


