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Dejligt nu at være så langt, at vi kan holde generalforsamling på det tidspunkt, som 

vores love foreskriver. 

Medlemstallet i vores forening er stadig stigende. Nok ikke mindst pga. covid 19 

forløbet, som har fået folk mere ud i naturen. 18 nye medlemmer. De fleste fra 

Sønderborg-området, men også en enkelt helt fra Haderslev, så vi dækker et stort 

område. Omvendt har vi mistet 5 medlemmer. Den ene pga. dødsfald. Vi er derfor 

på 220 kontingentbetalende og 25 ægtefæller. Og det går rask videre. Allerede indtil 

nu har vi fået 4 nye medlemmer. 

Økonomisk har det også været et fint år. Det er ikke lykkedes os at bruge så mange 

penge. Vi har måttet aflyse en bustur, som efterhånden koster os knap 3.000. Årets 

overskud blev rigtig fint, men det må kassereren hellere fortælle nærmere om. 

Bestyrelsesarbejdet fungerer rigtig fint. Vi har et godt hold, som arbejder fint 

sammen. Jeg skylder en tak til gruppen for dens arbejde. 

Vore ture. Her var programsat 34, hvor kun en enkelt bustur blev aflyst. Det var det 

med så mange i bussen i lang tid. Det var ikke rigtigt corona ansvarligt. Vi har stadig 

fornøjelsen af at se, at 20 på en tur ikke er ualmindeligt. Og så et lille hjertesuk. 

Kunne flere finde ud af at køre sammen, ville det hjælpe på evt. 

parkeringsproblemer og også at slangen ikke blev alt for lang ved køreture. 

En del af vores aktiviteter udadtil har været aflyst (kulturnat, Green Screen). Andre 

er blevet gennemført med stor succes (Universe). Som noget nyt har vi sidste år 

været med med 3 mand på 2 ture med biblioteket. De kaldte deres ture "Under 

åben himmel". 

Vores samarbejde med DOF Sdjl. er fint, og vi har flere projekter, hvor vi arbejder 

sammen. Fx det lysegrønne råd, fugleture og engfugleprojektet. Vi deltager også 

årligt i et møde med naturstyrelsen. 

Vi har i 2021 gennemført en konkurrence om, hvem der fik taget fotos af flest 

fuglearter. Der kom rigtig mange fotos ind, og der blev gjort store anstrengelse for 

at nå det højeste tal. Konkurrencen viste også med al tydelighed, at vi i OAS har 

rigtig mange dygtige fotografer. Billederne ligger nu på vores hjemmeside under et 

link. 
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Problemerne med ødelæggende af mursejlernes reder er endnu ikke i orden. Det er 

galt både ved slottet og kasernen, hvor alle de eksisterende reder fjernes. Det er de 

vigtigste steder, hvor de har ynglet. På slottet var det aftalt, at der som erstatning 

skulle hænges en redekasse, vistnok med 8 reder. Kasserne er hængt forkert op, så 

æggene falder ud. Det er sørgeligt, at vi må se endnu en art forsvinde fra byen. 

Projektet med stor skallesluger fortsætter ufortrødent. Yngle succesen i ca. 23 

kasser ligger nogenlunde stabil. Vi har sidste år fået 10 kasser fra DOF kvit og frit. Vi 

mangler bare at få dem hængt op. Er der nogen frivillige hjælpere, vil vi blive meget 

glade. Der er også en del gamle kasser, som skal flyttes til andre steder, fordi de 

aldrig er blevet brugt. 

Vores medlemsblad Panurus er i gode hænder hos Viggo. Vi får hver gang lavet et 

godt blad, men efterlyser stadig nye indlæg. Husk det er jeres blad. 

Vi har på det seneste været involveret i et større projekt med solceller omkring 

Mjang. Opstillingen kan gå ud over udsigten over Mjang Dam. Vi har derfor fået 

lovning på et tårn og en P-plads, så vi stadig kan se, hvad der ligger på søen. Selve 

udsigten over Torup Made skulle forblive intakt. 

Havørnene i Sønderjylland havde det vanskeligere i 2021 end i 2020, og der var 

alene 9 flyvefærdige unger, som forlod rederne mod 13 i 2020. De gik bedst mod SØ, 

hvor der var pæn succes omkring Haderslev og på Als. I Sdr. Hostrup lykkedes det 

dog ikke, idet den gamle han var død i 2020 efter 25 ynglesæsoner og 37 unger som 

beskrevet i Panurus nr. 4 af Jesper Toft. Et nyt par forsøgte i 2021, men det lykkedes 

ikke første gang. 

Vi har fortsat samarbejde med Folkeuniversitetet via Jan Zimmermann. Her er aftalt 

en temadag ”Fuglenes ABC”. Det starter d. 17. sept. kl.10.00 og varer til kl.16.00. 

Foredragsholderen er Bjarne Bo Jensen fra Fyn. 
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2022 Referat. 

 

Generalforsamlingen blev indledt kl. 15.00 på Biblioteket i Sønderborg 

Formanden Kaj Abildgaard bød de 15 medlemmer velkommen og foreslog Klaus Bo Jensen som dirigent. Da 

der ikke var andre forslag, blev Klaus valgt. 

1. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i henhold til 
foreningens love. Herefter gav han ordet til formanden. 

2. Formandens beretning blev taget til efterretning 

3. Regnskabet blev forelagt og godkendt med et overskud på 7.428,50 kr. og en egenkapital på 

27.868.50 kr. 
4. Kontingentet blev vedtaget som uændret 150 kr. pr. år. 

5. Dirigenten konstaterede at Gabor Graehn, Orla Jessen og Kaj Abildgaard var på valg, og at alle 3 
modtog genvalg til bestyrelsen – dog f.s.v. angår Gabor og Orla med bemærkning om, at de gerne 

trådte tilbage, hvis der var et andet emne. Da der ikke var nogen modkandidater, blev alle 3 

genvalgt. Herefter blev Else Dupont spurgt om hun genopstillede som suppleant, hvilket hun 
bekræftede og Lars Møller Andersen meldte sig som ny kandidat. Begge blev valgt. 

6. Valg af 2 revisorer til revision af regnskab:  Hans J. Leth Hansen og Klaus Bo Jensen blev genvalgt. 

7. Eventuelt: 
Flere emner blev bragt frem: 

Kaj Abildgaard foreslog en ændring af vedtægterne til behandling næste år, gående ud på at der 
kun valgtes 1 revisor, men til gengæld at der også valgtes en revisor-suppleant. 

Forslag om honorering af redaktør af Panurus og af hjemmesiden. 
Ønske om nye længere ture – f.eks. Blåvand og Nordtyskland. 

Ønske om at markedsføre OASblog overfor medlemmerne. 
Ønske om et ”forenings-lokale” på kasernen med mulighed for foreningsaftener. 

Ønske om et aktivt forløb omkring ophængning af nye redekasser til Store Skallesluger – eventuelt 

startende med at indhente tilbud fra en ”topkapper”.         
 

 
 

 
 


