Nyhedsbrev sept. 2014
Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark
Indkaldelse til:
Ekstraordinær generalforsamling mandag den 6.oktober 2014 kl. 19.00
på Hørhavegård, Hørhavevej 1, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
Dagsorden:
Støtteforeningen ønsker navneskift til Støtteforening for Tystrup-Bavelse Naturpark.
Begrundelse:
Da Naturafdelingen på Kongskilde Friluftsgård er gået konkurs/i betalingsstandsning i maj 2013 og er under afvikling
her i 2014, besluttede man på Støtteforeningens generalforsamling i marts 2014 at ændre visse ting i
Støtteforeningens vedtægter. Idet Naturafdelingen under Den Selvejende Institution Kongskilde Friluftsgård (DSIKongskilde Friluftsgård) ikke længere eksisterer/er aktiv, er Støtteforeningen nu kun en Støtteforening for TystrupBavelse Naturpark.
For at der ikke skal være tvivl om Støtteforeningens arbejde med Naturparken og dens værdier og for at vise, at
støtteforeningen ikke er en del af eller støtte for Driftsselskabet Kongskilde Friluftsgård Aps, ønsker den samlede
bestyrelse at ændre Støtteforeningens navn til Støtteforeningen for Tystrup-Bavelse Naturpark. Støtteforeningen
skal være uafhængig af kommercielle foretagender. Støtteforeningen skal kunne samarbejde med kommuner, Region,
Staten, foreninger og de kommercielle foretagender, som arbejder for naturen og synliggørelse af Naturparkens
naturværdier, landskabelige, kulturelle og historiske forhold.
Navneskiftet er desuden en væsentlig forudsætning for at Støtteforeningen kan søge fondsmidler til Naturparken.
Støtteforeningens vedtægter kræver, at en navneændring skal vedtages på en generalforsamling eller en
ekstraordinær generalforsamling.
Et navneskift kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Nyt fra Tystrup-Bavelse Naturpark
Skt. Hans aften var Støtteforeningen medarrangør af Skt. Hans festen på Kongskilde Friluftsgård, hvor
Støtteforeningen havde fået to båltalere til denne aften: Claus Helweg Ovesen fra Roskilde Universitetscenter
(seniorforsker med speciale i naturparker) og borgmester Gert Jørgensen, Sorø kommune. Der var desuden musik,
sangkor, båltænding ved bueskytter m.m. for at markere 50-året for Tystrup-Bavelse Naturparks udnævnelse. Ca. 450
personer deltog på denne aften.
Gennem foråret og sommeren har Støtteforeningen arrangeret gratisture til Suserup Skov/Tamosen (planter og fugle),
Rødengen (Majgøgeurt og geologi), Kongskilde/ Ny Rytterbjerg/Frederikskilde Skov (fuglesang), Kongskilde
(kryddersnapse), Kællerød Fiskerleje (kultur/historie) samt studietur til Vattenriket Naturpark i NØ-Skåne (fugle).
Der var pænt fremmøde på mange ture, med op til 30 deltagere.
Efteråret giver også mulighed for at komme på ture. Der er Havørneture til Hørhaven i september (14/9) og i oktober
(12/10), hvor der er mulighed for at se en eller flere af områdets Havørne. Møde på p-pladsen Hørhavevej 1 kl. 11.
Turen varer til ca. 14. Havørne-parret ved Tystrup sø har igen fået tre unger på vingerne, og de ses ofte flyvende rundt
over Tystrup og Bavelse Sø eller over skovene i Naturparken. Også Havørne fra sidste år eller fra andre steder er nu
ved at komme til Tystrup-Bavelse Naturpark.
Der er også mulighed for at høre mere om Havørne samt andre fugle i Naturparken ved 2 foredrag/billedaftener,
hvor Bente Holm-Petersen (fotograf) viser sine billeder, som kommenteres af både fotografen og Benth Micho Lange.
Dette foregår på Skelby Vandrehjem – Depotet, Buen 18, Skelby fredag den 5. september kl. 19.00 og på Hørhavegård,
Hørhavevej 1, Vinstrup, Fuglebjerg den 12. september kl. 19.00. Tilmelding på tlf. 20 67 37 17 (gerne SMS) eller på
mail benth.micho@gmail.com. Deltagelse ved foredrag 50,00 kr. inkl. kaffe/kage m.m..
Den 28. September kl. 10 til ca. 12:30 afholdes Geologiens Dag omkring Kongskilde. Det sker i samarbejde med DNSorø og Region Sjællands geolog, Randi Johansson. Turen er gratis. Tilmelding til Mogens Hall senest den 23.
september på telefon 55545330 eller mail mogenshall@gmail.com.
I midten af oktober 2014 (18-19/10) arrangeres en én-dages tur til Bodden See Nationalpark i området mellem
Rostock og Stralsund, hvor man vil kunne opleve Traner og gæs i 1000-vis og samtidig se, hvordan man forvalter
naturparker/nationalparker i Tyskland. (Max. 14 deltagere- pris 850 kr/person). Tilmelding til turen til på tlf. 20 67 37
17 (gerne SMS) senest 15.september eller på mail benth.micho@gmail.com. Læs mere på hjemmesiden
www.naturpark-tystrup-bavelse.dk Alle ture kan ses på hjemmesidenwww.naturpark-tystrup-bavelse.dk

Støtteforeningens andre aktiviteter
Støtteforeningen deltager i DN-Regionstræf for aktive DN-medlemmer vedr. status og fremtid for naturparker i
Regionen. Vi er også med til møder vedr. cykelstier i Sorø Kommune med henblik på etablering af sikre cykelruter fra
Sorø og ud i naturområder for både lokale og turister. Støtteforeningens bestyrelse forsøger at deltage i så mange
tiltag/møder/projekter i naturpark-området som muligt.
Sket i sommer………….
Der er i sommerens løb undersøgt forskellige forhold omkring fugle, planter og insekter i Naturparken. Der er blandt
andet konstateret Rødtoppet Fuglekonge 5 forskellige steder under hele foråret til hen på sommeren (også unger).
Korttået Træløber er fundet 5-6 steder, Isfugle er fundet ynglende både i øvre og nedre Suså, Tystrup sø og Ravnstrup
sø. Lille flagspætte er også fundet. Rød glente er ynglefugl – måske 5-6 steder i skovene mellem Sorø-Slagelse- Tystrup
sø-Glumsø og omkring Holmegårds mose. Arter som Karmindompap, Drosselrørsanger og Lundsanger er hørt enkelte
steder.
Af insekter skal fremhæves forekomst af sommerfuglearten Østlig Takvinge (3 individer) i juli (indflyvende fra øst:
Baltiske lande og Rusland). Dette er den første kendte forekomst af denne sommerfugleart i området. Den er set
mellem Sorø og Slagelse samt ved Susåen i Nåby og Skelby. Blandt guldsmede skal fremhæves Brun Mosaikguldsmed
fra Susåens nedre løb.
Sommeren har været ganske varm (juli), hvilke har bevirket, at ændringer i naturen er sket en uge eller to tidligere end
normalt.
Har du oplevet noget usædvanligt i denne sommer?
Send gerne dine iagttagelser til mail: benth.micho@gmail.com
Medlemskontigent
Til tidligere medlemmer (2013-2014):
Da mange af medlemmerne fra sidste år endnu ikke har betalt medlemskontingent for perioden (1.april 2014 til
31.marts 2015), vil vores kasserer endnu en gang minde om kontingentbetaling for indeværende år.
Kontingent er på 100 kr./år. Såfremt kontingent ikke er modtaget på Støtteforeningens konto inden 15.september
2014 betragtes tidligere medlemmer som udmeldt.
Støtteforeningens konto er Danske Bank Reg.nr. 1551 kontonr. 10916291. Betaling via netbank.
På gensyn i Tystrup-Bavelse Naturpark
www.naturpark-tystrup-bavelse.dk

