Forløbet af generalforsamlingen i OAS
Mødet blev afviklet på Knøs Gård i Høruphav d. 27. jan. 2019
Traditionen tro havde vi forinden en lille fugletur omkring Trillen. Vejret var ikke allerbedst og
mandarinanden havde også i år gemt sig. Alligevel gik vi turen 10 ”mand”, og havde det hyggeligt.
Kl. 15.00 var vi klar til mødet. 17 personer deltog. Nok rekord. Mødets forløb fulgte dagordenen.
1. Valg af dirigent. Det blev en gang til Hans J. Leth Hansen, som konstaterede lovlig indvarsling.
2. Formandens beretning. Vi har igen haft et år præget af de ændrede klimatiske forhold. Det mest
synlige tegn i landskabet har været de mange udtørrede søer og vandhuller med den indflydelse det
har på fuglelivet der. Derudover har vi kunnet iagttage de temperaturmæssige ændringer. Resultatet
har bl.a. været en stor reduktion i de fugle, som normalt kommer trækkende fra nord. Samtidig er de
fugle hos os, som tidligere trak sydover, der nu bliver her.
Årets ture. Vi har mange flittige turledere og har derfor kunnet udvide vores program med 2 ture,
således at vi i alt har gennemført 27 ture, hvoraf en enkelt har måttet flyttes til en anden lokalitet
pga. sne. (ikke denne vinter). Turene har været velbesøgte. Et deltagerantal på 20 har ikke været
usædvanligt. Tak for den ihærdige indsats.
Aktiviteter derudover. Igen har vi været aktive med diverse stande. Det har været Kulturnatten,
Universe, Naturskolen i Nørreskoven og Green Screen på Alsion. Det er ikke fordi det har givet
mange nye medlemmer, men vi har fået fortalt om vores forening og fuglelivet omkring os. Alle
steder er vi blevet positivt modtaget og har fået mangen en god snak med folk.
Vores medlemstal ved årets udgang
Medlemmer alene af OAS
86 + 13 ægtefæller. 1 er udmeldt pga. manglende
kontingentbetaling.
Medlemmer hos os og DOF Sdjl.
61 + 5 ægtefæller
I alt 165
Panurus. Medlemsbladet, der i sin tid blev startet af OAS, har nu i mange år været fælles
medlemsblad med DOF Sønderjylland, hvor deres kernemedlemmer også har modtaget bladet. DOF
Sdjl. har valgt at kommunikere med deres medlemmer på Facebook og hjemmeside og på den måde
spare deres udgift til bladet. Vi har beregnet at kunne udgive bladet for samme beløb, som vi hidtil
har givet i tilskud DOF. Derfor har vi uden problemer selv kunnet fortsætte med udgivelsen.
Mange har beklaget sig over at skulle undvære bladet og har derfor tegnet medlemskab hos os.
Indtil nu har 20 nye indmeldt sig.
Medlemsmøder.
Klaus Bo har planlagt en række medlemsmøder. Det første blev afholdt d. 22. jan. Gabor Graehn
havde her et indlæg med billeder om sit ophold på Grønland og sine observationer af fugle og dyr.
Mødet var yderst velbesøgt med omkring 45 deltagere.
Nordals Ferieresort.
Jeg har i januar været til møde og fået en orientering om projektet. Pengespørgsmålet skulle nu
være på plads, så der arbejdes videre på sagen. Etablering af havn er opgivet, men der etableres
badestrand. Ferieboligerne bliver træhytter, og der bygges ikke i højden. Der etableres vandland og
et center. Man satser på at de besøgende kan få naturoplevelser på vandre- og cykelruter.

Naturråd.
Preben Jensen har sammen med de andre deltagere færdiggjort rådets anbefalinger til kommunen
om bedre natur i vores område. Selve rådet er herefter nedlagt, men man forsøger stadig at få
kommunen til at gennemføre nogle af de foreslåede projekter.
Ugeavisens gættekonkurrence.
Succesen her vil blive gentaget, og Svend Ove har kontaktet Bleshøj for støtte til 1. præmien.
Sønderborgs ansvarsart.
Vi har nu 71 SS kasser og 4 kasser til hvinænder, i håb om at de også kunne finde på at yngle. Det
lykkedes dog ikke. Det blev til 22 kasser medynglende SS og 6 med ugler. Vi kikker stadig på om de
nuværende placeringer giver udbytte. Ellers flytter vi kasserne til bedre områder.
Fugletårnene omkring os.
Hartsø. Her er der meldt ud, at et vindue skulle være blæst eller faldet ud. Selv om det ikke er vores
hus, vil vi nok se om vi kan reparere det.
Ketting Nor Stien ud til tårnet er ikke blevet slået af Naturstyrelsen sidste år. Måske tager vi også her
selv affære?
Fredsmaj. Her var ”tårnet” efterhånden i miserabel stand. Vi fik dannet en lille arbejdsgruppe og fik
lagt en ny bund.
Det grønne Råd
Vores formand (undertegnede) har i et par år siddet i det Grønne Råd i Sønderborg dog som
repræsentant for DOF Sdjl. De havde imidlertid en anden kandidat, så jeg røg ud. OAS søgte så i
stedet adgang til rådet, men det blev forkastet med begrundelsen at man ikke ønske 2 foreninger,
som repræsenterede det samme. Vi har ingen ønsker om af DOF skal forlade rådet, men man kan
undre sig over at et råd hjemmehørende i Sønderborg foretrækker en forening hjemmehørende i
Åbenrå frem for os?
Vådområder og søer omkring os.
Bundsø. Til vores glæde har vi nu læst i avisen af Aage W. Jensens fond har købt søen.
Birkepøl. Der ligger et projekt om etablering af et stort vådområde/sø. Kommunen har også fundet
pengene dertil. Det går først og fremmest ud på at begrænse kvælstofudledningen fra området. Vi
havde gerne set, at der kunne etableres nogle øer, hvilket vi vil arbejde for.
Økonomi.
Det er flere år siden, at vores bankindestående med knapt kr. 7.000 har været så lav vi årets udgang.
Imidlertid var der på det tidspunkt ikke flere forventelige udgifter, så der var rigeligt. Følger vi
budgettet for 2019, vil der igen komme overskud i regnskabet. Ikke mindst pga. af de mange nye
medlemsindbetalinger, hvor vi ikke har så mange udgifter, idet vi har rigeligt med overskydende
Panurusblade. Vi har derfor ikke behov for kontingentforhøjelser pt.
Ørnestatus.
Vi er bekymrede for, om havørnen har forladt Als som ynglested. De sidste par år er ørnen ikke set
ved reden på Nordals. Her i foråret synes den heller ikke at have indtaget reden på Sydals. Begge
steder samt ved Slotssøen i Gråsten ses der dog ofte ørne, men ikke som pardannede.
Skolepleje.
Vi er begyndt også at tage ud på skoler og fortælle om fugleliv mm.
Ole Tønder har været på Nordals og fortælle et par timer. Klaus Bo Jensen har truffet en aftale på
Nordals, og jeg har også fået en henvendelse.

Visitkort.
Vores initiativrige næstformand Viggo Pedersen har fået lavet et pænt antal ”visitkort”, så vi hurtigt
kan få udleveret foreningens adresse. Det var en god ide.
Punkttællingsture.
Det er et gammelt begreb, som startede i 1975. Man vælger en rute med 10-20 stop. Her tællerne
alle de fugle man kan høre indenfor 5 minutter. Der tælles 1 gang årligt både vinterfugle og
forårsfugle. I vores omegn har der været 5 tællere. På det seneste er der kommet ca. 3 nye til. En
god og værdsat metode til hurtigt at få overblik over en arts tilstand.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet viste et underskud på ca. kr. 2.000 og et en
saldo ved årets slutning på kr. 6.878,65. Underskuddet skyldtes nogle ekstraordinære udgifter bl.a.
kørsel til naturrådsmøder kr. 900 og udstyr til stande kr. 1.500. Næste år er der budgetteret med
overskud.
4. Fastsættelse af kontingent. Uændret også for 2020.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg var Per Berthing, Preben Jensen, Viggo Petersen og Svend
Ove Jensen. Alle var villige til genvalg og blev valgt uden modkandidater.
Som suppleant opstillede Lars P. Hansen og Klaus Bo Jensen. Begge blev valgt.
6. Valg af 2 revisorer. Hans J. Leth Hansen og Klaus Bo Jensen blev genvalgt.
7. Indkomne forslag. Ingen
8. Eventuelt. Herunder blev diskuteret:
a) Spm. om formand skulle vælges direkte på generalforsamlingen
b) Om generalforsamlingen skulle være på en hverdagsaften
c) Om vedtægter og regnskab skulle med på foreningens hjemmeside
d) Om opdatering af bogsamling
e) Om udsendelse af mails med aktuelle fuglestemmer
Herefter sluttede generalforsamling og de fleste skyndte sig hjem for at se håndboldkampen, som sluttede
med guldmedaljer. Alt i alt en god dag.

