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Fuglemarked...

Næste arrangement i foreningen bliver vort fælles fuglemarked i Kongreshallen
i Kolding. Se annonce side 11 i de�e medlemsblad.
Husk at der er blevet kortere åbnings�d, som følge af, at vi har konstateret,
at de handlende ikke havde den store omsætning i den sidste �me. Markedet
lukker derfor kl. 13, i stedet for �dligere kl. 14.
Er der nogle der kan hjælpe med ops�lling eller nedtagning, evt. begge dele,
er de velkomne �l, at kontakte foreningens repræssentant i uds�llingsudvalget,
på tlf: 30562103 for her at få oplyst hvilket �dspunkt der er brug for hjælp.
Hvor :
Hvornår:

Kongreshallen, Tøndervej 77, 6000 Kolding
Søndag den 20. marts 2016, kl. (9.00) 10.00 - 13.00

Udflugt �l det vestjyske. Tipperne.
OBS NY DATO OBS.
Lørdag den 30. april 2016 er der arrangeret forenings udflugt �l Tipperne i
Vestjylland. Kør selv tur.
Vi skal ikke på have besøg, men en tur ud i det fri.
Der arbejdes stadig på det endelige program, men foreløbigt ser det sådan ud:
Vi mødes på en adresse (oplyses ved �lmelding) i Lønne, 6830 Nørre Nebel.
Klokken 09.00
Pris per person 50,- kroner.
Her er foreningen vært med morgen kaffe og brød.
Here�er går turen �l Tipperne, hvor der er bes�lt en vejleder �l at guide
os rundt og fortælle om områdets dyre og fugle livet. Tipperne er ikke fuldt
�lgængeligt hele året. En del af området må man normalt ikke komme, og det
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er her vi vil forsøge at få en tur ud. De�e område er udlagt �l fugle reservat.
Bage�er gør vi holdt ved en af jagthy�erne, der �lhører Bent og Lisbeth.
Her kan vi få en lille snack og øl/ vand. Bent har indvilliget i at tage os med
rundt blandt hy�erne og fortælle lidt om stedet, hvor han er kommet gennem
rig�g mange år.
Når vi er mæ�et af indtryk og trænger �l lidt fast føde, kører vi de godt 12
kilometer der er �l Restaurant Stausø.
Jeg vil reservere bord på Restaurant Stausø �l dem må�e ønske det. Vi har
været der før og fået karbonader, hvis stedet lyder bekendt.
Jeg bes�ller wienerschnitzel. Kan varmt anbefales og DE er værd at køre e�er.
Here�er må I på egen hånd nyde området eller en tur på stranden.
Derfor. Sæt allerede kryds i kalenderen den 30. april og lad mig det vide, hvis I
har lyst �l at deltage.
Husk prak�sk tøj/ sko- støvler.
Tilmelding på 30562103 �l Peter senest den 20-04-2016
På bestyrelsens vegne
Peter
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Siden sidst...
Har der været a�oldt Generalforsamling den 20 januar 2016 i Middelfart.
Der var indkaldt �l general forsamling i Natur center Hindsgavl.
Generalforsamlingen var lovligt varslet og der var 22 frem mødte medlemmer.
Ad 1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Steen Samuelsen. Han blev enstemmigt valgt.
Ad 2. Formandens beretning.
Af formandens beretning fremgik det at 2015 har været i s�lle år i foreningen.
Og dog, for kigger man lidt �lbage �l programmet 2014 ser de nogenlunde ens
ud, rent ak�vitetsmæssigt.
Den 21-01 holdt vi general forsamling, hvor vi blandt andet ændrede navnet
på foreningen.
Den 11-02 Møde med Jan Asp, der fortalte om sin tur �l Australien.
Den 11-03 internt møde om sommerens ak�viteter, afslu�et med et mini
banko spil.
Den 22-03 Marked i Kongres hallen i Kolding.
Den 18-04 Have møde ved Kaj Willy og Jørgen Erik Syd østjysk fugleforening.
Den 03-05 Fisketur på Fyn.
Den 23-05 Kør selv tur �l Silkeborg. 2 besøgs steder. Fine fuglehold.
Den 21-06 Have møde ved Jan Asp.
Den 13-08 Grill a�en i Fredericia mini by.
Den 22-08 Lagersalg i Kongsted på vores lager.
Den 06-09 Kør selv tur �l Rømø.
Den 25-10 Marked i Kongres hallen i Kolding.
Den 29-12 Jule banko i Natur center Hinds gavl.
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Ejvind rundede sin beretning af med at se frem mod vores ak�vitets niveau i
2016.
Spørgsmål �l medlemmerne: hvad vil I?
Hvad skal vi arrangere for Jer?.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3. Foreningens regnskab.
Regnskabet var uddelt og Poul gennemgik enkelte poster, og spurgte �l
bemærkninger.
Der blev spurgt �l underskuddet på turen �l Rømø. Vi havde denne søndag en
guide �l 1800,-kr.
Der blev spurgt �l huslejen på de godt 4000,- kroner. Denne vil fremadre�et
være 0,- kroner.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Indkomne forslag.
Der var 4 indkomne forslag fra Peter Damsgaard.
Forslag 1. Foreningen meldes ud af LDF. Forslaget var begrundet.
Ejvind lagde ud med at kommentere på forslaget og argumentere for, hvorfor
han mener vi fortsat bør være en del af LDF. Blandt andet hvad der på sigt kan
ske for os fugleholdere hvis vi ikke er en del af en landsorganisa�on.
Der var flere kommentarer fra salen, blandt andet en, der gik på kon�ngentet
�l LDF, vil vel s�ge i takt med at medlemstrallet er faldende.
Der kom lidt frem om den �llid, der ikke har været �l LDF pga. den �dligere
bestyrelses brug af midler �l egen vinding. De�e er der dog rådet bod på. En
har betalt �lbage, en anden har fået en dom.
Steen kom med et par eksempler på, hvor han via sit virke i LDF, har været

Trekant Områdets Fuglehold 2016

5

Trekantens Fugleforening
med �l at rådgive og samarbejde med myndighederne. Blandt andet Dyrenes
besky�else om pasnings vejledninger.
Lidt omkring problema�kker omkring kommunale regula�ver, som vi i
Fredericia kommune dog ikke endnu er underlagt. Middelfart har nogle
regula�ver omkring hold af forskellige former for dyr.
LDF er en paraply organisa�on som virker som talerør overfor diverse
myndigheder.
Det skulle afgøres ved skri�lig afstemning. Steen agerede stemmetæller.
For en udmeldelse 13 medlemmer.
Mod en udmeldelse 9 medlemmer.
Foreningen meldes ud af LDF.
Forslag 2. § 10 i foreningens vedtægter ændres tekstmæssig.
§10: såfremt der træffes beslutning om foreningens opløsning skal eventuelle
midler overgå �l en landsdækkende forening.
Ændres �l: såfremt der træffes beslutning om foreningens ophør skal
eventuelle midler overgå �l DOF. ( Dansk ornitologisk forening).
Der kom et ændrings forslag. Som gik på at midlerne skal gå �l en nærliggende
forening og ikke DOF.
Der blev afstemning ved håndsoprækning.
For forslaget 2 og imod 20
For ændrings forslaget 18 imod 4.
Ændrings forslaget blev vedtaget.
Forslag 3. Antallet af medlems blade sæ�es ned fra 10 om året �l 4-5 stykker.
Ejvind kunne supplere med at de�e ville gøre det nemmere at finde stof
og vi i bestyrelsen kan �l enhver �d supplere informa�onerne med nogle
nyhedsbreve.
Der var et forslag om vi ikke kan få nyhederne på mail. De�e vil i så fald kræve
at vi har mailadresse på alle medlemmer.
Der var afstemning ved håndsoprækning. For forslaget stemte 18 imod 4.
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Forslaget blev vedtaget.
Forslag 4. I forhold �l øvrige s�llede forslag kunne der eventuelt bevilliges en
kon�ngent
nedsæ�else.
Poul redegjorde for hvorfor han ikke syntes der skal en reduk�on �l.
Der blev spurgt fra forsamlingen, hvad det er vi sparer sammen �l. Det kan
også være at vi mister vores annonceindtægter, når vi nu sæ�er antallet af
blade ned. Det kan også være, at de midler vi får ind på markederne falder
bort, hvis der ikke snart kommer flere hænder �l.
Steen sagde, at det må være god købmandsskab, at have midler stående,
svarende �l et års dri�.
Bestyrelse foreslog uændret kon�ngent.
Der var afstemning ved håndsoprækning. For uændret kon�ngent 19 imod 3.
Ad 5. Valg �l bestyrelsen. På valg var Poul Urbrand, Peter Damsgaard og Benny
Bjerringholm.
Alle modtog genvalg.
Ad 6. Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg var Brian Kjær og Erik Trans.
Begge modtog genvalg.
Ad 7. Valg af 2 revisorer. På valg var Lisbeth Qualmann og Ole L. Eriksen.
Begge modtog genvalg.
Ad 8. Valg af 2 revisor suppleanter. På valg var Mie Samuelsen og Erik Trans.
Begge modtog genvalg.
Ad 9. Valg af en person �l blad redak�onen. På valg var Ejvind O. Pedersen.
Modtog genvalg.
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Ad 10. Valg af 2 suppleanter �l blad redak�onen. På valg var Claus Vandborg
og Peter Damsgaard.
Peter Damsgaard modtog genvalg og der var nyvalg af Steen Samuelsen.
Ad 11. Eventuelt.
Knud Rehmeier kommenterede på en ar�kel der var bragt i et �dligere
medlems blad. Her var der bemærkninger om, at der var ingen hjælp at hente,
og noget om en tur �l Holland.
Der var kommentarer om, at bestyrelsen ikke er gode �l at henvende sig
direkte �l hver enkel, for at høre om vedkommende kan tage en tørn. De�e
gav anledning �l en kort he�ig debat, hvor formanden kunne supplere
med, at vi ad flere omgange havde søgt en hjælpende hånd igennem vores
foreningsblad, samt på generalforsamlingerne �dligere. Der var et par stykker
der meldte sig �l at hjælpe på forårsmarkedet.
Steen foreslog bestyrelsen at kommunikere mere tydeligt ud �l medlemmerne.
Erik Trans e�erlyste input �l kommende arrangementer i 2016. Vi vil gerne
arrangere noget for medlemmerne, men mangler noget konkret.
Steen foreslog at alle deltager på generalforsamlingen, hver især indsender 1-2
forslag.
Hans Erik Hansen foreslog et godt foredrag. Emner ???
Brian Kjær ville gerne være behjælpelig ved have møder/ åben voliere. Er
der en eller flere der gerne vil åbne deres have op for foreningen, kan man
henvende sig �l Brian og han vil hjælpe med at få det i bladet mm.
Claus Vandborg foreslog at web-redaktøren deltog i alle bestyrelses møderne
for ad den vej, hele �den være opdateret, således det må blive nemmere at
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opdatere vores hjemmeside.
Slu�eligt fik bestyrelsen også lidt ros for det arbejde der bliver lavet.
Steen takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for
afslu�et.

Medlemsbladet

Frem�den for vort medlemsblad er, i forbindelse med den netop a�oldte
generalforsamling, blevet ændret. Vi vil fremadre�et �lstræbe at udgive
et blad hvert kvartal. Har vi stof �l mere end fire medlemsblade, vil vi øge
antallet forholdsmæssigt.
Som det kan læses i referatet fra generalforsamlingen, er foreningen udmeldt
af Landsorgisa�onen Danske Fugleforeninger (LDF). Som følge heraf, er
det ikke længere muligt at bringe pasningsvejledningerne, udgivet af LDF,
i medlemsbladet. Derfor opfordres i �l selv at skrive nogle ar�kler, så vi i
foreningen kan lære noget af hinanden, nu da vi ikke længerekan trække på
LDF.
Har bestyrelsen nogle informa�oner der skal ud �l medlemmerne, vil der
komme et nyhedsbrev. Med hensyn �l nyhedsbreve, kunne de godt udsendes
på mail. Skal det prak�seres, fordre det dog, at vi har mailadresse på
foreningens medlemmer. De�e vender vi muligvis �lbage �l, hvis vi ønsker at
beny�e den mulighed.
Som det kan ses på omslaget, er der også kommet en tom plad, hvor der
er plads �l en annonce. Kender du en der evt. er interesseret i pladsen, er
muligheden nu �l stede. Prisen herfor oplyses ved bestyrelsen.
EOP
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Søndag den 20. marts 2016 fra kl. 9.00 til 13.00

Kongreshallen, Tøndervej 77, 6000 Kolding
Entre fra kl. 9.00 til 10.00 - kr. 30,00 inkl. 1 kop kaffe
Herefter kr. 20,00 incl. 1 kop kaffe.
(der udleveres kaffebillet ved indgangen)

TILMELDING AF FUGLE
Fugle og prydfjerkræ der fysisk IKKE må/kan være tilstede i markedslokalet.
Disse tilmeldes på vor hjemmeside www.trekantensfuglemarked.dk under
katalogmarked.
Hent skabelon og udfyld denne, gerne med digitalbillede og send dette. Hele
katalogmarked vises kontinuerlig på skærme i cafeteriet.
Fugle der gerne må være tilstede i markedslokale.
Det gælder også duer og vagtler, der ikke er vaccineret
Disse tilmeldes på vor hjemmeside www.trekantensfuglemarked.dk under
tilmelding af fugle. Hent skema udfyld dette og send det.
Tilmelding af fugle (ikke fugle til katalogmarked), kan også tilmeldes på:
E-mail: jjkm@profibermail.dk eller på telefon 22 42 33 62
Som ved tidligere markeder skal der tilmeldes senest 2 dage før markedets
afholdelse. Dette vil hjælpe os, så vi kan klargøre de fornødne papirer, der skal
afleveres til Fødevareregion Syd efter markedets afholdelse.
Indlevering af fugle skal ske søndag mellem kl. 9.00 og 10.00. Der vil være
dyrlægekontrol på stedet.
Kun rengjorte og afpassede burstørrelser godkendes. (se regler på vor
hjemmeside)
I cafeteriet vil der være lidt godt til ganen og halsen, også lidt lunt.
På markedet kommer flere stande der sælger fugle og tilbehør.
På gensyn markedsudvalget
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Køb - Salg - By�e

1,0 = han

Sælges:
1,1
Nymfeparakit, 2015
Købes:
1,0
Stanley Parakit
0,1
Gulh. Gouldsamadine
0,1
Rødh. Gouldsamadine
0,1
Hartlaubsisken
0,2
Senegaldue
Ejvind O. Pedersen
Tlf: 40 47 59 61
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0,1 = hun

1,1 = par

Sælges.
Grundet ophør med paraki�er
sælges følgende.
1,1 Kongeparaki�er
0,1 Adelaide Parakit, mørk art.
0,1 Rødisset Parakit.
3,4 Spring Paraki�er.
1,1 Elegant Græsparakit, alm.
1,1 Elegant Græsparakit lu�no/
split.
Peter Damsgaard
Tlf: 30 56 21 03
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