
Referat af generalforsamlingen den 26.01.2020 

Generalforsamlingen blev indledt kl. 15.00 i Knøs Gård, Høruphav.  
Formanden Kaj Abildgaard bød de 28 medlemmer velkommen og foreslog Hans Christian Jensen som dirigent. 
Der var ingen modkandidater og dermed blev Hans Christian valgt.  

1. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Han foreslog, 
       at de indkomne forslag blev rykket op som punkt 4 i dagsordenen, hvilket blev accepteret.  
2. Formandens beretning lød således: 

              Jeg er en stolt og glad mand. Vi har på mange måder haft et godt år i 2019. 

              I det forløbne år har vi måttet stå på egne ben med hensyn til medlemsbladet Panurus. Udgiften   
              hertil er steget med ca. kr.6.000, hvilket ikke har givet nogen problem, idet stigningen er blevet  
              dækket ind af et stigende medlemstal. Vi har hidtil sagt, at bladet må koste kr.100 pr. medlem, og  
              med 190 betalende bliver det til kr.19.000. Herudover har vi ca. kr.3.000 i annonceindtægt. 
 
             Årets ture. Der blev annonceret 30 ture, som alle blev gennemført uanset vejret. Årets sidste tur  
             specielt i regn og slud. Ca. 15 mødte alligevel op, så vi i læ og ly af Viggos presenning kunne nyde 
             hans medbragte gløgg og æbleskiver. Herligt. 
             Det skal også specielt fortælles, at et deltagerantal i øvrigt på omkring 20 ikke er usædvanligt. 
 
            Vores færdsel i naturen. Vi må hele tiden tænke på, hvor og hvordan vi bevæger os rundt. Et  
            uheldigt tilfælde var under en tur, hvor en gruppe på 10 mand trampede hen over en mark med  
            vårsæd. Det vil ikke blive påskønnet af landmanden, og det bør vi undgå. 
 
            Aktiviteter derudover. Vi har også i 2019 været flittige på diverse stande. 6 steder (Green Screen,  
            Friluftslivets dag/Kær, Naturens dag/Universe, Naturens dag/Kær, Kulturnatten, Nordals Naturskole  
            plus 2 klassebesøg i Nordborg og Tandslet af Klaus og Preben) har vi mødt op og fortalt interesserede 
            om fugle og vores forening. Interessen har været stor fra publikums side, og vi har tegnet flere 
            medlemsskabe i den forbindelse. Også standenes deltagere (Tordenskjolds soldater) har været 
            begejstret for disse arrangementer og vil gerne deltage igen. Vi kunne dog godt bruge et par  
            deltagere mere. Det behøver ikke at være fra bestyrelsen. 
            Den 22. ds. deltog Lars Peter, Preben og jeg på Århus Universitet i en national temadag om forskning 
            og forvaltning af fugle og pattedyr. Vi blev især klogere på rekreative forstyrrelser af vandfugle,  
            tungmetaller i jagtammunition, støjeffekter til lands og til vands, pesticider og rottegift. 
 
            Naturstyrelsen. Vi har et fint samarbejde med Naturstyrelsen, Sdjl. Ca. 31/8 deltog Viggo og Klaus på 
            en ”Frivillighedsdag” med andre grupper. 22/10 var vi til møde i Gråsten med deltagelse af Martin  
            Reimers og 2 mand fra DOF-Sdjl. og fik diskuteret fælles berøringspunkter. Yderligere har jeg i den  
            forløbne uge haft kontakt til Irmelin Müller, som meddeler, at hun om kort tid stopper. OAS er  
            inviteret til afskedsreception. 
 
            DOF basen bliver meget flittigt benyttet og der kommer mange nye indberettere til. En tilfældig dag 
            så jeg over 700 indberetninger fra vores område. Selvom der er en vis kontrol af DOF på at  
            indberetningerne er korrekte, så har vi i det sidste år set indberetninger, hvor vi må sige arg. Kan det 
            nu også passe?  
            Derfor vær omhyggelig med jeres indberetninger. Hellere springe en observation over end gætte  
            forkert. Vores skrækscenarie er, at man i det øvrige land ser skævt til vores egns indberetninger. 
 
            Medlemstal. Vi har siden sidst fået 54 nye medlemmer, så vi er nu oppe på 193 betalende og knap 
            30 ægtefæller. Flere af de nye medlemmer kommer nu fra hele Sønderjylland. Det er også en glæde 
            at se, at medlemmer, som flytter fra egnen, stadig beholder medlemsskabet. Det skyldes nok ikke  
            mindst vores fortræffelige medlemsblad. Vores afgang har kun været 3-4 stykker. 
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             Panurus. Jeg kan stadig huske for en del år siden, hvordan vi havde problemer med at få stof nok til  
             Panurus, så vi måtte springe et nummer over. Sådan er det ikke længere. Bladet udkommer til tiden 
             og endda med 36 sider. (Portogrænsen). Det betyder dog ikke, at vi ikke gerne vil se endnu flere  
             komme med indlæg. Vi plejer at få plads til dem alle, så bare kom til tasterne og skriv om, hvad du 
             finder interessant. Vi vil gerne have indlæg af forskellige oplevelser eller andet. 
 
             Medlemsmøder. Også i år har vi holdt et par medlemsmøder. Et om DOF basen og et om landet  
             Oman, hvor Jens og Hanne Eriksen har opholdt sig i mange år, og der grundigt har studeret det rige  
             fugleliv. Begge møder var til fulde huse.  
 
            Nordals ferieresort. Det er et projekt, som vi følger nøje. Jeg forventer at byggeriet kommer i gang i  
            2020. Området generes af alvorligt forurenede nærliggende steder, hvor man arbejder kraftigt på at  
            få fjernet de uheldige stoffer. 
 
            Naturpark. Den 16. jan. deltog Preben og jeg i et orienterende møde indkaldt af Sønderborg  
            kommune. Man har ønsket af få oprettet en naturpark og har fundet Nordals velegnet pga. de 3 
            store søer og Oksbøl Skov. Det er dog langt fra hele Nordals, som er omfattet. Naturparker findes i  
            mange af vores nabolande og i Danmark findes der også 5-6 stykker. Formålet er selvfølgelig at  
            tiltrække turister sikkert også fra det nye ferieresort. Betingelserne for at måtte kalde et område en 
            naturpark er bl.a., at der skal være mindst 50 % natur og dermed højst 50 % agerbrug. Projektet er i  
            sin opstartsface med idehøring og borgermøder.  Der er egentlig ingen penge involveret, og det står 
            landmændene helt frit om de vil omfattes. Der skal senere oprettes et brugerråd, som kun kan  
            rådgive. Blandt de foreninger, som kunne have et medlem, er OAS. 
 
            Ugeavisens gættekonkurrence blev gennemført lige før jul med en vendehals. Over 200 besvarelser, 
            men mange var desværre forkerte. Selv om fuglen var tydelig, ses den kun sjældent. 
 
            Sønderborgs ansvarsart. Der har været en lille fremgang for stor skallesluger. Optælling af vore knap 
            80 kasser har vist 26 beboede kasser mod 22 året før. Til gengæld er ugler i kasserne halveret til kun  
            2-3 steder. 
 
           Vandrefalk. En redekasse blev opsat på forbrændingsanlæggets silo. Bent Hylsebeck og Preben  
          Jensen var de modige, som besteg højderne. 
 
          Ørnestatus. De ynglende ørne nær Mjang Dam fik 2 unger på vingerne. På Nordals har den kendte  
          rede ikke været benyttet. Alligevel iagttages havørnene meget ofte deroppe, uden vi dog har kunnet  
          finde, hvor den evt. skulle yngle. 
 
          Fugletårnene omkring os. Især huset ved Hartsø volder os problemer. Døren til huset er gået stykker.  
          En lokal pensioneret tømrer har lovet at hjælpe os. Selv om huset generelt ikke er i den bedste stand,  
         så har vi i 2014 bekostet omkring 8.000 på at få det flyttet. Derfor vil vi godt stadig bekoste ca.  
         kr.1.000 på en ny dør i håb om, at huset kan holde i endnu 5 år. Kommunen vil ikke bekoste flere  
         penge. 
 
         Vådområder og søer omkring os.  
         Bundsø. I forbindelse med at søen kommer til at ligger i Naturpark Nordborg, gør vi os håb  
         om, at der kan blive opsat et fugletårn. Vandstanden har vist sig efterhånden at været ret høj, hvilket  
         nogle steder har ødelagt brinkerne og delvis stien rundt. Da det som bekendt er Aage W. Jensens fond,  
        som ejer området, er stien sat fint i stand. 
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           Birkepøl. Projektet der med et nyt område har været temmelig længe undervejs. Som grund angives,  
           at projektet skulle ændres til at være dobbelt så stort dvs. fra asfaltvejen og til Pøls Huk. Man  
           forventer at gå i gang til sommer og være færdig inden årets udgang. 
 
          Ændring i bestyrelsen. Svend Ove Jensen blev indvalgt i 2003 i vores bestyrelse. Han har nu ønsket at  
          stoppe og vores suppleant Lars Peter Hansen er indtrådt i hans sted. Svend Ove har i de forløbne 17 år  
          gjort en stor indsats for foreningen. Ikke mindst har han været guide på mange fugleture. Det har han 
          heldigvis lovet at fortsætte med. Vi siger Svend Ove mange tak for det gode samarbejde i de mange år  
         og har en lille gave til ham. (En T-shirt med fuglemotiv) 

 
  Formandens beretning blev taget til efterretning  
 
3. Regnskabet blev forelagt og godkendt med et overskud på 2.449,35 kr. og en egenkapital på  
       9.328,00 kr.  
4. Indkomne forslag:  

Klaus Bo Jensen havde stillet 3 ændringsforslag til vedtægterne.  
Under punkt 4 ønskede han følgende ændret: Medlemskontingent fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen gældende for følgende år – erstattes med ”Medlemskontingent fastsættes hvert 
år på generalforsamlingen gældende for det indeværende år.”   
Under punkt 5 ønskede han følgende indsat: ”På generalforsamlingen kan yderligere vælges op til 3 
bestyrelses-suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelses-suppleanterne deltager på lige fod 
med bestyrelsen i det daglige arbejde – dog har de alene taleret og ikke stemmeret på 
bestyrelsesmøderne.”   
Under punkt 5 ønskede han sætningen ”Såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan den af sin 
midte vælge et forretningsudvalg” helt fjernet fra vedtægterne.   
Alle 3 ændringsforslag blev vedtaget.   
Gabor Graehn havde stillet et forslag om at følgende sætning blev indført et sted i vedtægterne: 
”usædvanlige udgifter bør som udgangspunkt altid drøftes (og godkendes) i bestyrelsen”  
Efter en drøftelse vedtog generalforsamlingen dirigentens forslag, 
som opfordrede til at der blev lavet en forretningsorden, hvor Gabors forslag kunne indgå.  

5. Kontingentet blev vedtaget som uændret 150 kr. pr. år.  
6. Dirigenten konstaterede at Kaj Abildgaard, Gabor Graehn og Orla Jessen var på valg, og at alle 3 
       modtog genvalg til bestyrelsen. Der blev yderligere opstillet Anders Otto Nielsen og Else Dupont til  
       bestyrelsen.  Afstemning blev gennemført med følgende resultat:  

Kaj Abildgaard 21 stemmer, Anders Otto Nielsen 20 stemmer, Gabor Graehn 14 stemmer, Orla Jessen 
14 stemmer og Else Dupont 6 stemmer.  
På grund af lige antal stemmer måtte Gabor og Orla ud i en lodtrækning, hvor Gabor kom til at 
fortsætte i bestyrelsen, mens Orla blev suppleant.  
Resultat herefter: Kaj, Anders og Gabor kom i bestyrelsen. Orla blev 1. suppleant og Else 2. suppleant.  

7. Valg af 2 revisorer: Hans J. Leth Hansen og Klaus Bo Jensen blev genvalgt.  
8. Eventuelt:  

Flere emner blev bragt frem herunder en henstilling fra Per Bangsgaard om at klage over 
Naturstyrelsens fældningsadfærd i Gråsten Skovene – herunder specielt sommerskovningen. Forslag 
om foredragsrække med fuglestemmer og med fotografering. Også forslag om fast mødelokale og 
endelig en opfordring om, at frivillige medlemmer melder sig til opgaver, der kan hjælpe bestyrelsen.  
Forslag om emner til foreningsaften: fuglestemmer og fotografering.  
Orientering om DOF-Sdjl. generalforsamling i Sønderborg, stand ved Plantorama, henvendelse fra 
Kelstrup Naturskole, DR-udsendelser og evt. ture i den forbindelse.  
Forslag om gentagelse af udsendelse af mail med fuglestemmer  

 


