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Foreningen Frie Fugles Årsberetning 2020
Foreningen Frie Fugle har i løbet af 2020 arbejdet med projekter inden for bæredygtighed,
cykelplanlægning og formidling af cykelruter og seværdigheder. Desuden er der blevet afholdt Store
Lusedag og en række cykelture.
Aktiviteterne i foreningen har i stort omfang været påvirket af Coronakrisen. Langt færre projekter har
været mulige at gennemføre, bl.a. er Erasmusprojekt og cykelture udsat. Til gengæld er lokale
cykelture og -kurser blevet gennemført i løbet af sommeren med stor tilslutning.
Nedlukning af samfundet har medført, at vi i stor stil arbejdet med projektudvikling og fundraising
inden for natursociale projekter som terapihaver, cykelterapikurser og nye byhaver.
Foreningen har investeret i en ny profil på nettet med en ny hjemmeside og øget tilstedeværelse på
sociale medier.
I 2020 fik vi to nye Frie Fugle i kontorfællesskabet og i bestyrelsen.

Liste over projekter i 2020:
Cykel aktiviteter

• Istidsrutens skilteplan blev færdiggjort af Jens Erik og Signe
• Stoholm (ved Viborg) cykelruter færdiggjort, og Jens Erik har udarbejdet en folder for
•
•

•
•
•

Stoholm
Skilteplan for cykelrute 703 i Gribskov Kommune
DGI Guidede cykeldagsture og Klimagruppen i Gribskov ture blev gennemført.
Cykelvedligeholdelse- og reparationskursus blev afholdt for børn og unge, Klimagruppen i
Gribskov, Jens Erik.
Indvielse af cykelruter i Strandparken Jens Erik
Genoptrykning af kortfolder Arresø til vands og til lands

Anden Friluftsliv:
• Kajakkursus for begyndere Hammerkrogens kajakklub.
• Forårstur til teltpladsen på Møn, klargøring til sæsonen 19.maj
Andre aktiviteter
• Store Lusedag blev igen afholdt 31. januar 2020 for 19. gang ved Alice Olsen
• Projektansøgninger til terapi haver og cykelrelaterede aktiviteter for udsatte grupper, Annelise,
Kristine og Stine
Organisatoriske aktiviteter
• Nyhedsbreve blev udsendt af 4 gange
• To nye Frie Fugle i kontorfællesskabet og i bestyrelsen: Nikolaj Andersen og Kristine Zeuthen
Jeppesen.
• En ny hjemmeside for foreningen - Stine

Forsidefoto: Jens Erik Larsen

Følgende aktiviteter blev udsat på grund af Coronakrisen
• Frie Fugle træf til Nordhavn 28. maj og Kajak træf ved Arresø blev udsat
• Planning and promotion of cycling in Denmark, study trip Apr 27-29 er udsat
• Erasmusprojekt i Litauen og Spanien blev udsat, Pernille og Jens Erik
• Cykelsafari tur i Sydtyrol og Spanien blev udsat, men i stedet for en cykeltur til Samsø,
Hærvejen mv.

Foreningen Frie Fugles Handlingsplan 2021
Kontorfællesskabet vil i år arbejde videre med følgende:
I 2021 vil vi fortsætte det arbejde med cykelplanlægning og formidling af cykelruter og
seværdigheder, samt Store lusedag. Vi forventer også at det bliver muligt at gennemføre udsatte
aktiviteter, da vi forventer at situationen bliver mere normalt. Herudover forventer vi at der vil være en
række nye initiativer så som udvikling af terapihaver og cykelrelaterede aktiviteter på krisecentre, nye
fælleshaver og vi begynder at fremme cykling i Bangladesh.
Udsatte cykel relaterede aktiviteter

• Erasmus projekter i Litauen, Irland og Spanien Jens Erik, Pernille, Annelise
•

•
•

kajaktræf ved Arresø
Cykelsafaris udenlandske ture Jens Erik
Frie Fugle træf

Nye cykelrelaterede aktiviteter
• Studieture for planlægning for cyklister 21-22 apr. Jens Erik
• DGI-cykelture og Klimacykelture Jens Erik
• Herregårdsruten Fyn, Jens Erik
• Idé cykelfremme i Bangladesh i partnerskab med Creative Pathways, Kristine og Nikolaj
Friluftluftsliv og haver
• Forårstur til Møn teltplads
• Kajakkurser for beg. 29-30 maj og 12.-13. juni
• Ny hjemmeside om bynatur, Stine
• Fælleshaver på Amager eller/og i Ejbyvænge, Stine, Annelise, Kristine og Charlotte Engell
• Ide til træplantning ved Alice’s søns gård ned til Tjele Langsø, Alice
Aktiviteter på krisecentre
• cykelkurser og terapihaver på krisecentre, Stine, Annelise, Kristine og Charlotte Engell
Klimatiltag
• Fremme af grøn omstilling i internationale NGO'er, Kristine
Andre Aktiviteter
• Store lusedag afholdes 31. januar ved Alice.
Organisatoriske aktiviteter
• 4 nyhedsbreve 2021
• Afsøge nye finansieringsmuligheder igennem fonde, puljer og virksomheder.
Tak til alle de medlemmer som har støttet foreningen i det forløbne år, også tak til vores bogholder
og eksterne revisorer.
Kontorfællesskabet

