
Referat af bestyrelsesmøde 
Agernladen, Egetofte den 09.05.2021 

Deltagere: Kaj Abildgaard, Per Berthing, Gabor Graehn, Preben Jensen og Viggo Petersen. 

Afbud fra Else Dupont, Lars Peter Hansen og Orla Jessen. Inviteret gæst Gert Fahlberg og Henrik Henriksen 

også afbud. 

Formand Kaj Abildgaard ledede mødet. 

Generalforsamling søges gennemført, når det er muligt i.h.t. corona-restriktioner. 

 Dirigent igen Hans Chr. Jensen – hvis muligt. 

 På valg er Viggo, Preben, Lars P og Per + suppleant 

Turplan 2021 gennemføres alene med begrænsning over manglende opsamling.  

 Dog vil Sønderjyllands Safari foregå i private biler og med coronapas. 

 Evt. nye ture i Aabenraa området kan indtænkes i næste års plan. 

 

Økonomisk Status: Aktuelt en beholdning på 45 tkr. – heraf er ca. 15 tkr. reserveret til 3 numre af Panurus. 

OK til kr.1-2 t til fugleplanche ved Slotssøen. 

Velkomstfolder: OK 

Medlemsstatus: 210 betalende medlemmer + 24 ægtefæller 

Hjemmeside: OK – fortsat ønskes flere brugere. 

Arrangementer:  Aftalte: 16/5 Tur med DN (Klaus og Viggo), 11/9 Universe (hvem delt. ikke aftalt) Aflyste i 
år: Kulturnatten 
Resten tages ad hoc. 
Kom med forslag til, hvad vi kan foretage os, for at gøre vores ”stand” interessant! 
 
Foreningsaftner: Styres af Viggo og Klaus og tages op igen, når det er muligt. 

Punkttællingsmøde: Er udsat og forsøges gennemført senere i 2021 eller primo 2022. 

Nordborg Naturpark: OAS har ikke opnået optagelse i rådet. 

Møde med Naturstyrelsen: Afholdt fællesmøde 20/10-2020 med DOF – God detaljeret orientering om 

mange fælles punkter. Utilfredshed med skovning året rundt – det skærper kravene til os om at indberette 

vigtige reder / yngleområder til NST! Kaj kontaktperson. 

Folkeuniversitet: Jan Zimmermann er kontaktet - Sat i bero indtil videre. Kaj kontaktperson. Flere 

foredragsholdere i spil – bl.a. Sebastian Klein, Morten DD og Klaus Malling. 

Skoler: Olivers forslag om ture for ungdomsskolen - sat i bero indtil videre. Klaus Bo kontaktperson 

Panurus: Der produceres nu 230 eksemplarer. Fortsat behov for artikler og fortsat ros til Viggo! 

DOF Sønderjylland: Gert Fahlberg har positivt modtaget invitation til deltagelse i bestyrelsesmøder. 

Gættekonkurrence: Lige afholdt med succes. 

Sønderborgs ansvarsfugl: Tjek af kasser sker nu – brug for ekstra frivillige. Klaus Bo kontaktperson 



Referat af bestyrelsesmøde 
Agernladen, Egetofte den 09.05.2021 

Birkepøl projektet: Kaj har jævnlig kontakt med Projektleder Bo Kruse. Kaj er utilfredse med det 

langsomme forløb og betænkelig ved om projektet vil blive gennemført. 

Fugletårne: Problemer ved Hartsø – uafklaret! Nyt opstillet ved Bundsø. Kaj oplyser efterfølgende, at han 

kontakter NST med henblik på nyt tårn ved Torup Made. 

Fugle og Natur: OAS-ture indrykkes normalt i bladet. (Gabor) 

Fuglekasser: Kaj 2 hvinandkasser Viggo 1 ditto og Lars Peter har 5 tårnfalkkasser. Renovering af tag på 

slottet bekymrer f.s.v. angår Mursejlerne. Kaj tager kontakt til Slotsstyrelsen – evt opsætning af redekasser 

inden stilladset tages ned! – Kaj oplyser efterfølgende, at Slotsstyrelsen er kontaktet. 

Annoncering: Kommunens folder – ud i naturen – kommer snart. 

Eventuelt: Henvendelse af DKsyd TV om deltagelse i SS kontrol – tages måske til næste år. 

Havørn: Liv i ny rede ved Mjang Dam – fortsat aktivitet på Nordals og Gråsten uden egentlig yngleforsøg. 

 I øjeblikket 10 kendte aktive reder i Sønderjylland – heraf p.t. 3 mislykket. 

Den Grønne Arbejdsgruppe: Etableret af Augustenborg Storkelaug, DOF Sønderjylland, DN-Sønderborg og 

OAS. Mere vild natur, ændret slåningstidspunkter, natur på Kommunale areal med meget mere er på 

dagsordenen – alt sammen i et forsøg at bakke op om/skubbe til Sønderborg Kommunes deltagelse i 

konkurrence om mere vild natur. Deltagerne i arbejdsgruppen er Morten Ringive, Gert Fahlberg, Birgitte 

Marcussen og Kaj. 

Næste møde søges indkaldt med bedre varsel. 


