Årsberetning 2019
I årets løb har vi fortsat samarbejdet med Frivilligcentret om at få et fast højtaleranlæg og
mikrofon i foredragssalen, samt et større lærred – og det arbejde fortsætter.
Vi har undersøgt en række muligheder for et andet lokale, men de har været meget dyrere
og/eller beliggenheden eller kvaliteten af lokalet har været ringere end vores nuværende.
Vores hjemmeside har fået en opdatering.
Vi har hørt fra nogle af medlemmerne i Nationalparkrådet, at vi er savnede i udvalget. Ü
Botanikturene 2019
Hanne Ertmann Hansen:
Der blev i denne sæson gennemført 15
botanikture. 12 af dem var aftenture på
hverdage med vekslende starttidspunkt
alt efter, hvor langt vi skulle køre, og
hvornår solen gik ned.
Der var fine lokaliteter i Nordsjælland,
vi har fulgt med års mellemrum.
Den store bestand af opret kobjælde i
Rusland imponerede også denne gang,
og på Tvebjerg i Frederikssund var det et rigtig godt år for grenet edderkopurt, som stod
helt tæt.
Vi besøgte rigkæret Forklædet på Orø og fik set, at den lille orkidé mygblomst klarede sig
godt. Vi talte ca. 40 eksemplarer.
Nye lokaliteter var f.eks. et kær ved Skenkelsø Sø + Storesø Lyng ved Ølstykke.
3 ture til destinationer længere væk lå på en lørdag eller søndag. Vi kom til Høvblege, Møn,
på et særdeles gunstigt tidspunkt, hvor esparsette og østrigsk hør var ved at springe ud, og
stor gøgeurt stod allersmukkest. Sæsonens sidste tur gik til Sevedø ved Skælskør. Det blev
en usædvanlig fin botanisk oplevelse på et strandengsområde med strandvolde, hvor der er
en unik flora, som lige netop i år var meget imponerende.
Der kan læses meget mere om de enkelte ture på foreningens hjemmeside, hvor der ligger
udførlige plantelister med indledende turbeskrivelser.

Fugleture 2019
Paul Erik Schlüter:
I forbindelse med planlægning af det kommende års (2020) fugleture, er
det ved tilbageblik på dette års fuglearrangementer rigtig gået op for os,
at naturen forandrer sig. De tre fugleture, som foreningen havde
planlagt og gennemført, kom til at bære præg af, at man ikke sådan
bare kan sætte kryds på de samme datoer, år for år. Trækfugle kommer
nu ikke på de sædvanlige datoer.
De tre fugleture i 2019 var planlagt af Erik Thalling, i samarbejde med
Paul Erik Schlüter.
Søndag den 12. maj havde vi en rigtig hyggelig ”megettidligmorgentur”
Paul Erik
i området omkring Frederikssund Svæveflyveplads, for at høre- og se
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naturen vågne. Vi var heldige at høre nattergalen, samt observerede
over 40 fuglearter, i den vekslende mosevegetation og det utroligt flotte forårsvejr. Turen
blev afsluttet med fælles kaffe.
Lørdag den 7. september var fokus på Selsø og Østskoven, i Hornsherred, hvor vi både
observerede fugle fra Selsø Kirke, fugletårnet mod syd, samt fra nordsiden af søen. Vi
observerede knapt 50 fuglearter godt hjulpet af gode fuglekendere, bl.a. dobbeltbekkasin,
skeand, spidsand, mudderklire og flere rovfugle. Vegetationen omkring Selsø er nu ved at
vokse sig høj, hvilket til dels gjorde det svært at få det forventede panorama over fuglelivet i
søen, som vi ellers er vandt til. Da der var så meget at se på omkring Selsø,
nedprioriterede vi Østskoven, som vi vil besøge i den kommende sæson.
Søndag den 6. oktober mødtes vi ved Hellebæk Avlsgård, hvor vi så frem til større
fugletræk, specielt traner. Her observerede vi lidt over 20 fuglearter. Vi observerede større
træk af musvåger. (Vi så ingen traner)
Der henvises i øvrigt til fuglelisterne fra de enkelte ture på foreningens hjemmeside.
Foredrag og ekskursioner:
Vi har afholdt 12 foredrag og tre ture. Til 9 af foredragene, hvor vi har noteret antallet af
tilhører: 467 tilhørere, varierende mellem 20 og 83 tilhørere. De emner vi ”frygter” vil
tiltrække mange gæster annonceres fremover IKKE i pressen. Se evt. årsprogrammet.
Flerdagsturen gik til Sønderjylland og Vadehavet – se evt. turrapport med de
veldokumentere artslister.

Bestyrelsesarbejdet i 2019
Atter i år har arbejdet i bestyrelsen været præget af, at vi har været for undertallige.
Således har vi i det meste af året været fem bestyrelsesmedlemmer ud af de syv, vi skulle
have været, og vi er nu fire.
Det medfører, at opgaver bliver mere til pligt end til fornøjelige opgaver. Så vi har brug for
at blive flere i bestyrelsen.
At være bestyrelsesmedlem:
Målet er, at arbejdet i bestyrelsen for Naturhistorisk Forening atter skal være glædeligt og
fornøjeligt.
Det arbejdet, man påtager sig som bestyrelsesmedlem, er det, som man har lyst til og kan
afse tid til.
Jeg har fået lov til at bruge Anders N. Michaelsen og Charlotte Falsmar som eksempel.
Anders har et imponerende netværk og utallige ideer til, hvad vi kan lave i foreningen. Men
han er arbejdsramt, endda med uforudsigelige arbejdstider og ikke mindst er Anders en del
af en børnefamilie. Derfor står Anders kun undtagelsesvis og med kort varsel for det
”praktiske” i forbindelse med bestyrelsesmøder (herunder også deltagelse), ture og
foredrag. Dette er klart aftalt.
Charlotte Falsmar har få kontakter til eventuelle foredragsholdere m.v., men som I ved, er
Charlotte kasserer og ikke mindst står hun for vores PR d.v.s. mails, hjemmeside, presse
m.m. Derfor er Charlotte fritaget for alt andet.
Som formand for foreningen bliver jeg støttet og aflastet på alle mulige måder af mine
kollegaer.
Du vil altså som bestyrelsesmedlem stå for det, du synes er interessant. Er du for eksempel
til det praktiske – så er det det du gør – sikkert sammen med et eller flere andre
bestyrelsesmedlemmer.
Og mere af det gode:
Vi har på nogle af vores nødråb fået styrket korpset af ressourcepersoner.
Vi har i år haft glæde af Hanne Ertmann Hansen og Paul Erik Schlüter, og siden har Niels
Erik Rasmussen og Michael Landt tilbudt at arrangere vores flerdagsture.
Vi er rigtig glade for, at så mange af medlemmerne deltager i foredragene og på turene. Det
er ikke altid de samme medlemmer, der kommer til alle emner, og det er i grunden helt

forståeligt, da det er en ”NATURHISTORISK” forening, hvor medlemmerne har forskellige
interesser.
Niveauet af foreningens foredrag ligger, efter min vurdering, tæt på Folkeuniversitetets
foredrag, men til forskel fra Folkeuniversitetet koster et års medlemskab typisk omtrent det
samme, som et enkelt foredrag på Folkeuniversitetet. Så det er faktisk imponerende meget,
vi får for kontingentet.
Vi har på nuværende tidspunkt et program på plads for første del af det kommende års
foredrag og ture.
De fem fugleture i det kommende år er klar, og de mange botanikturer og billedeaftener
kommer som vanligt til foråret Ü
Vi forhandler med Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle om forårsturen 2020. Det ser
lovende ud.
OG
Lene Hvirgelholm er trådt ud af bestyrelsen. Tak for din indsats!
Hans Mølbæk genopstiller ikke, og derfor vil vi gerne takke dig for det store arbejde, du har
lagt i foreningen igennem de mange år!
Erik Thalling
Årets bi i 2019: Buksebi; Skærum Mølle

