
Referat af bestyrelsesmøde 
Sønderborghus den 09.09.2020 

Deltagere: Kaj Abildgaard, Per Berthing, Else Dupont, Lars P. Hansen, Preben Jensen, Orla Jessen, Viggo 

Petersen. 

Afbud fra Gabor Graehn. Inviteret gæst Gert Fahlberg også afbud. 

Formand Kaj Abildgaard ledede mødet. 

Generalforsamling de 24. januar 2021: Forskellige lokaliteter drøftedes – overvejende stemning for 

Sønderborghus. Lars P. leder en tur forud til Arnkilsøre. 

Turplan 21 blev gennemgået, tilrettet og bliver udsendt af Kaj til endelig godkendelse. 

Økonomisk Status: Aktuelt en beholdning på 28 tkr. – forventet beholdning ultimo højere end 15 tkr. 

Velkomstfolder: OK 

Medlemsstatus: 201 betalende medlemmer + 23 ægtefæller 

Hjemmeside: OK – ønske om flere brugere. 

Arrangementer: Frivillighedens dag, Kulturnatten, Universe, Naturens Dag m.m. – alle aflyst på grund af 

Corona. Ideer til stande efterlyses – herunder sagde Lars P. ja til at forsøge at producere en ”sangpakke” i 

samarbejde med et par medlemmer. 

Foreningsaftner: Styres af Viggo og Klaus og tages op igen, når det er muligt. 

Punkttællingsmøde: Oplyst af Gert Fahlberg, at der afholdes et dagsmøde – nok på Sønderborg 

Vandrehjem – den 12. november 2020. 

Møde med Sønderborg Kommune: Sammen med DN og DOF om pleje af grønne områder. Kaj og Viggo? 

deltager. 

Folkeuniversitet: Sat i bero indtil videre. 

Skoler: Sat i bero indtil videre. 

Panurus: Det har været ok med stof indtil nu – der produceres nu 225 eksemplarer. Fortsat ros til Viggo! 

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

Gættekonkurrence: Sv. O. tager sig af det. 

Sønderborgs ansvarsfugl: Opsætning og klargøring af kasse inden ultimo marts – brug for ekstra frivillige. 

Birkepøl projektet: Fortsat usikkerhed om opstart – gæt 2022. 

Fugletårne: Hartsø opgives, nyt ved Bundsø (Aage V. Jensen). Viggo beskærer ved Ketting Nor. Tinglev 

Mose – informationer om 3 nye tårne? 

Fuglekasser: Lars P. tilbyder vandrefalkkasse til Aabenraa. Hvinandkasser bruges til Stor Skallesluger, 

Mursejlerkasser søges opsat snarest på egnede bygninger. 

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

Havørn: 2 unger ved Mjang Dam – fortsat aktivitet på Nordals og Gråsten uden fund af rede. 

”Pas på” – kort: Indberetning til Martin Reimers, NST, ved sjældne fugles reder – inkl. Musvåge – via Kaj. 
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Henvendelse fra DKSYD: Sammen Ole Tønder, DOF Sønderjylland har Preben været til et møde hos DKSyd i 

Store Rådhusgade (LokalTV). DKSYD havde en ide om en udsendelsesrække om fugle – foreløbig 

arbejdstittel ”Gå til Fugl”.  Det blev drøftet om vi skulle gå med i projektet, og vi giver et foreløbig tilsagn og 

ser, hvad det udvikler sig til. 

Der blev nævnt følgende emner: Sort Sol, Sønderjyllands Safari, Havørn, Store Skallesluger, Fuglesang. 


