
Orientering om OAS-bestyrelsesmøde onsdag den 4.sept. 2019 

Deltagere: Kaj, Per, Klaus Bo, Lars Peter, Svend Ove, Orla, Preben og Viggo  
Fraværende: Gabor  
 
Forberedelse til den kommende generalforsamling 
Hans Chr. Jensen blev nævnt som mulig ordstyrer. Han har en advokatuddannelse og anses derfor som 
bedste bud. Preben vil spørge ham om det. (Har senere sagt ja.) 
 
Ændring af kontingentopkrævning 
Ønskes fra flere sider ændret til gældende fra følgende kalenderår til igangværende kalenderår. Preben 
påpeger, at det giver mulighed for at agere hurtigere, hvis det blev nødvendigt.  Kontingentet for 2020 er 
dog fastlagt ved sidste generalforsamling.  
 
Fugleture 2020 
Program for 1. halvår lavet. Klaus Bo ønskede yderligere programmet for 2. halvår fastlagt. Enkelte ture 
skulle have ny beskrivelse, hvilket laves af den respektive turguide og sendes til Kaj, som så udfærdiger en 
redigeret turliste. Der er herefter mulighed for at få udvalgte fugletur for hele året med på kommunens 
aktivitetsoversigt.  I 2019 er vi ikke med på oversigten. Kaj undersøger hvorfor.  
  
Svend Ove forudså, at han kunne få problemer med at gennemføre sine programlagte ture. Derfor er der 
sat en ekstra leder på hans ture. 
 
Vedrørende samkørsel blev vi enige om at lade den eksisterende formulering i turfolderen m.m. forbliver 
uændret. Det er den respektive turguide, der har ansvaret for at minimum et køretøj møder op på P 
pladsen ved Sct. Marie Kirke ofte 30 minutter før turstart.  
  
Økonomi status:  
p.t. kr. 22.500. Forventede udgifter resten af året kr.9.000 til Panurus. Ingen kontingentrestancer. 
  
MobilePay 
Indfører gebyr på kr. 50,- pr måned, hvilket påfører OAS en merudgift på årligt kr. 600,-. MobilePay opsiges 
med udgangen af året.  
  
Medlemsstatus 
OAS har haft en tilgang på 40 nye medlemmer årets første 9 måneder  
  
Arrangementer  
Afholdte:  23. aug. Kulturnatten  
Kommende:  7. sep.: Naturens dag på Universe, 

8.sep. Naturens dag på Kær Vestermark,  
20. sep. Green Screen på Alsion,  
21. sep.  Temadag på Alsion sammen med Folkeuniversitetet,  
13. okt. åbent hus Nordals Naturskole 

 
Næste foreningsaften 29.okt.kl. 19.00 – 22.00 på Biblioteket. Oman-Et fuglemekka med Hanne og Jens 
Eriksen Indbydelse er udsendt i seneste nummer af Panurus  
  

Gæt en Fugl 
Gennemføres i Ugeavisen om ca. 1 måned.  Svend Ove tager affære  
  



Panurus 
Kun ros, Trykkes nu i 220 ex  
Per mener at Lene (uden at have spurgt) godt vil læse korrektur på bladet.  
 
Redekasser 
Hans Erik Lock (gratis annonce i Panurus) og har lovet at lave gratis fuglekasse(r) til OAS. Vi drøftede om det 
var en ide at opsætte en kasse til vandrefalk (nu da Enstedværket er borte) enten på Alsik, kasernen eller 
kraftvarmeværket. Preben undersøger mulighederne.  
  
Fugletårne 
Lars Peter bemærkede at stien til fugletårnet ved Ketting Nor er ufremkommelig. Vi snakkede om en 
arbejdsdag, hvor frivillige kunne hjælpe med at rydde stien. Vi har fået lov af NST (Kaj) Lars Peter tager 
affære og indkalder. (Er senere ryddet) 
På Trillen har der længe været problemer med nogle bolte. Kaj har kontaktet Naturstyrelsen, som vil 
udbedre det.  (Er senere lavet) 
  
”Fugleåret”  
Gratis for DOF-medlemmer. Dog porto. Kan bestilles i Naturbutikken om ca. 1 md. 
 
Usutu virus 
Ingen havde bemærket nogen øget dødelighed blandt vores solsorte.  
  
Kelstrup Naturskole  
Henvendelse om nærmere samarbejde. Kunne f. eks. være med guide til nogle af deres ungdomshold. 
Ingen kommentarer.  
  
Diverse 
Givet kr.500 til mårhundebekæmpelse i marsken. En enkelt var utilfreds med det. Er dog i tråd med 
foreningens formålsparagraf.  
 
Vedtægtsændringer. 
Klaus Bo har gennemlæst foreningens vedtægter og havde flere anmærkninger til indholdet. Forslag til 
ændringer skal fremsendes inden udgangen af dette år. 
  

 

  


