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MEDLEMSBLAD FOR:
TREKANTENS FUGLEFORENING
www.trekantens-fugleforening.dk

FORMAND:
Peter Damsgaard    Tlf. 30 56 21 03
Druehaven 27
7000  Fredericia
E-mail: druehaven27@gmail.com

KASSERER:
Poul Urbrand     Tlf. 20 70 17 47
Stallerupvej 1     7000  Fredericia

NÆSTFORMAND:
Benny Bjerringsholm   Tlf. 22 46 22 17

BESTYRELSESMEDLEM:
Brian Kjær      Tlf. 50 42 96 56

BESTYRELSESSUPPLEANTER:
Erik Trans      Tlf. 30 47 29 21

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR, 
Annoncer, køb/salg/bytte:
Ejvind O.Pedersen    Tlf. 40 47 59 61
Stallerupvej 2     7000 Fredericia
E-mail: e.overgaard@mail.tele.dk

KORREKTUR:
Peter Damsgaard    Tlf. 30 56 21 03

TRYK:
From Grafi sk as     Tlf. 75 52 77 11
Gejlhavegård 23     6000 Kolding
OPLAG:  100 eksemplarer

Forsidebillede: 
Praktperleskægfugl
(Trachyphonus erythrocephalus)
Foto: Studiofoto

Bladet udgives af Trekantens Fugleforening, 
Fredericia

Redaktionens meninger og optagede 
artikler må ikke tages som udtryk for 
foreningens standpunkt.

Stof til bladet sendes til foreningens 
formand. 

Se adressen i første spalte.

Søndag den 19. marts
Fuglemarked

Torsdag den 4. maj
Fællesmøde

Søndag den 7. maj 
Fisketur

Tirsdag den 20. juni
Grill arrangement

Søndag den 29. oktober
Fuglemarked
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Kommende arrangementer i 2017
Den 19. marts a� oldes der fuglemarked i Kolding.

Den 4. maj a� oldes der fællesmøde med Henrik Bach. Mødet bliver  
arrangeret af Assens Fugleforening. Se omtale på hjemmesiden.

Den 7. maj er der fi sketur � l Børges hul på Fyn. Se også hjemmesiden.

Den 20. juni vil der være grill arrangement i Geografi sk have i Kolding. Se 
andetsteds i bladet/ hjemmesiden.

Den 29. oktober a� oldes der e� erårsmarked i Kolding.

Endvidere arbejder vi på en fælles bustur � l e� eråret. Mere herom, kan læses 
på hjemmesiden, når vi er klar med program for turen.

Lokalt Førsteopdræt ?
Følgende opdræt er færdigkontrolleret, og vil såfremt der ikke inden 2 mdr. 
� lgår foreningens formanden protest mod opdræ� ets rig� ghed, vil det blive 
registreret som værende lokalt førsteopdræt.

 Toppet Maina (Acridothers cristatellus)
 Pragtperleskægfugl (Trachyphonus erythrocephalus)
   Opdræ� et af: Lars Albertsen
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Fisketuren 2017.
Så er det ved at være � d � l den årlige fi sketur 
� l Børges Put & Take.
Søndag den 7 maj kl. 8,00 er kaff en og 
rundstykkerne klar i hy� en ved den gamle sø 
(der hvor vi plejer at være).

Klokken 9,00 præcis startes den store 
fi skekonkurrence op. Der vil som sædvanligt 
være præmier � l de dyg� ge fi skere, disse 
uddeles når vi slu� er kl. 13.00.

Der er vanen tro præmieoverrækkelse 
og pølser at gå hjem på.

Pris pr. deltager: 
  Voksne 150 kr. 
  Børn 75 kr.

Vel mødt � l en bidende dag med 
forhåbentlig mange fi sk.

Tilmelding � l Erik på tlf. 30472921 
eller e- mail:  eriktrans@outlook.dk 

Senest d. 5 maj. 
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Grill arrangement i Geografi sk have 
den 20. juni 2017.
Foreningen vil gerne invitere medlemmer med familie � l grill arrangement 
i den Geografi ske have i Kolding. Der vil være tændt op i grillen fra klokken 
18.00. Klubben står for øl/vand � l sædvanlige billig pris, samt kaff e og kage. 
Man medbringer selv maden samt service.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. juni klokken 17.30.

Gå ikke glib af en hyggelig a� en i samvær med ligesindede i geografi sk have. 
Haven er ikke kun for blomster interesserede, men har også rig� g mange fugle, 
samt andre dyr. Der er selvfølgelig også legeplads � l de små.

Dato: den 20. juni 2017
Sted: Kolding Geografi sk have
Adresse: Chris� an den 4 vej 23, 6000 Kolding
Tidspunkt: klokken 17.30

Tilmelding: telefon 50429656 � l Brian Kjær, senest den 14. juni 2017.
Pris: voksne 50,00 for entre + grill, børn er gra� s

E� er spisningen vil der være mulighed for på egen hånd at se på parken. Der 
er selvfølgelig også en mulighed før spisningen. Vi regner med at slu� e klokken 
21.00 og håber på at se rig� g mange af jer.

Brian Kjær.
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NY HJEMMESIDE.
Så er vi blevet "næsten" færdig med vores nye hjemmeside.
Den hedder stadig det samme.

TREKANTENS-FUGLEFORENING.DK

Her kan medlemmer af foreningen følge med i vores program, købe/ sælge 
fugle samt læse � dligere blade og ar� kler. Vi har forsøgt at gøre den så nem 
at bruge som muligt, og du/I kan � lgå den fra mobilen og bruge undermenuer 
uden problemer. Har I noget som kan gøres anderledes eller � lføjes så kontakt 
en fra bestyrelsen så vi kan få det re� et. Det er dog kun Poul og Peter, der kan 
re� e i teksterne.

Vi vil forsøge at holde den opdateret hele � den, så I her kan få et overblik over 
kommende arrangementer.
Blandt andet fuglemarkedet som desværre ser ud � l bliver afl yst, men nu 
søger vi � lladelserne og så må vi se. I kan også følge med på markedets 
hjemmeside.

Fuglemarkedets hjemmeside: TREKANTENS FUGLEMARKED.DK

Vi vil stadig udsende blade i det omfang der er ar� kler � l det. Det skulle 
forhåbentligt gerne blive � l 4 blade om året. Så vi håber der er en del af jer, 
der har brugt vintermånederne på at få skrevet lidt ned.

Peter og Poul.

Trekant Områdets Fuglehold 20174
 

Trekant Områdets Fuglehold 2017 5

Trekantens Fugleforening



Generalforsamling 2017 
i Trekantens Fugleforening.
Generalforsamlingen i foreningen blev a� oldt den 18. januar 2017 på 
Middelfart gymnasium.
A� enen startede med gule ærter � l foreningens medlemmer og here� er gik vi 
over � l den egentlige generalforsamling. Der var 21 fremmødte.

Ad 1: valg af dirigent. 
Steen Samuelsen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Ad 2: Beretning om foreningens virke det forgangne år.
Ejvind gennemgik året 2016. Det var et år  der ikke bar præg af den store 
ak� vitet. Året startede med en generalforsamling, hvor et af punkterne der 
blev vedtaget, var en udmeldelse af LDF.
I marts måned var der forårsmarked i Kolding. Sidste gang i kongreshallen. 
Markedsudvalget har godt tag i de� e arrangement og det giver da også et 
pænt overskud � l forenings kassen.
I april måned var der udfl ugt � l Tipperne i vest Jylland. Her kunne vi godt have 
været fl ere, men dem der deltog havde en fi n tur. Der lød en tak � l dem der 
lagde hus � l på dagen. 
Maj måned byder tradi� onen tro på fi sketur. Igen en slu� et skare og det blev 
ikke det store udby� e denne dag. 
I August måned var der arrangeret grill a� en. De� e arrangement blev afl yst på 
grund af for få � lmeldinger. 
I Oktober måned var der lavet en udfl ugt � l Århus. Denne blev lavet i sammen 
arbejde med 3 fynske foreninger. Vi var lige en tur omkring Silkeborg først og 
se deres uds� lling. En fi n tur med 37 deltager fra 4 foreninger. 
Sidst i oktober var der igen  marked i Kolding. Denne gang i nye lokaler. 
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December måned bød på banko spil i Natur centeret i Middelfart. 
Slu� eligt, blev det oplyst at vi har udsendt 4 forenings blade samt et par 
nyheds breve.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3: Afl æggelse af revideret regnskab.
Poul havde delt regnskabet ud � l de fremmødte. Regnskabet viste et overskud 
på 5.000,00 kroner.
Der er dags dato 35 betalende medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Indkomne forslag.
Der var 2 forslag fra bestyrelsen. 

Første forslag gik på at ændre §5 i foreningens vedtægter, så der står at 
bestyrelsen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, i stedet for i dag 5 
medlemmer. Og sidst i §5 � lføjes, ved stemmelighed tæller formandens 
stemme dobbelt.
Afstemning ved håndsoprækning:
- For forslaget stemte 16
- Imod forslaget stemte 2
- Hverken for eller imod stemte 2
Forslaget blev vedtaget.

Andet ændrings forslag omhandlede §7 i foreningens vedtægter. 
Forslaget går på indkaldelse � l generalforsamlingen. Tidsfristen ændres 
fra i dag 8 dage � l 14 dage. Det er ikke op� mal at der indkaldes � l 
generalforsamling 8 dage før når der sam� digt står at forslag skal være 
formanden i hænde 8 dage før. Der er i dag også en længere ekspedi� ons� d 
ved Posten.
De� e gav anledning � l en debat omkring indkaldelse via blandt andet de 
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sociale medier. Bestyrelsen har fået mail adresser på nogle medlemmer og 
det vil fremadre� et blive sådan at indkaldelsen kommer � l medlemmerne 
på hjemmesiden, mail og brev. Der vil blive henvist i mailen � l foreningens 
hjemmeside, hvoraf den fulde indkaldelse vil fremgå.
Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for.

Ad 5: Valg � l bestyrelsen. 
Da det første ændrings forslag blev vedtaget blev der derfor valg � l bestyrelsen 
e� er de nye vedtægter. De� e betød at Peter der var valgt i 2016 trak sig fra 
bestyrelsen.
Valg af forenings formand. Peter Damsgaard
Valg af bestyrelsesmedlem. Brian Kjær.

Ad 6: Valg af en suppleant � l bestyrelsen. 
Erik Trans genvalgt.

Ad 7: Valg af 2 revisorer. 
Lisbeth Qualmann og Ole L. Eriksen blev genvalgt.

Ad 8: Valg af 2 revisor suppleanter. 
Mie Samuelsen og Erik Trans blev genvalgt.

Ad 9: Valg af 1 person � l blad udvalget. 
Ejvind O. Pedersen blev genvalgt.

Ad 10: Valg af 2 suppleanter � l bladet. 
Steen Samuelsen og Preben Nielsen blev valgt.

Ad 11: Eventuelt.
Her blev en tur � l Walsrode fuglepark e� erlyst. Peter fremlagde det der pt. er 
arrangeret i foreningen i 2017. 
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- Vi havde en tur � l Sjælland på programmet i foråret 2017. Denne bliver 
rykket � l e� eråret.
- Vi har snakket i bestyrelsen om at arrangere en tur � l Walsrode i 2018. Det 
bedste � dspunkt er i april/maj måned hvor parkens blomster er i fuldt fl or. 
Derfor et det mest op� malt at planlægge turen næste år.
- Der arbejdes på at få lavet et åben voliere dag i forenings regi. De� e for at 
skabe interesse for hobbyen, men også for at interesserede får mulighed for, at 
få en snak omkring det at have fugle. Vi er pt. 3 i bestyrelsen der er klar. Claus 
og Hans Erik meldte sig også. Bedst sidst i april måned/ først i maj. Det skal 
være inden yngle sæsonen.
- Vi arbejder på højtryk for at få vores nye hjemmeside op at køre. Poul er i 
fuld sving med de� e. Han meddelte at der ikke mangler meget nu før den 
bliver � lgængelig for alle.
- Der er arrangeret grill a� en i Geografi sk have i Kolding i Juni måned.
- Vi har mulighed for at komme en tur på Harteværket med rundvisning samt 
eventuelt kaff e/kage.
- Vi skal snart � l møde i markedsudvalget, for at a� ale om vores marked i 
foråret, bliver afl yst eller ej. Der er stadig fugle infl uenza. Der er pt. ikke lukket 
op for afvikling af markeder eller samling af � erkræ.

Steen takkede Ejvind for sit virke i foreningen og bestyrelsen kvi� erede med 
lidt vin som tak.

Steen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen for afslu� et.

        Dirigent                                                    Referent

      Steen Samuelsen.                                    Peter Damsgaard
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Solfugle i haven…

Af: Lars Albertsen

Foråret 2016 startede s�lle og roligt. 
Vejret var nærmest op�malt for at få 
de forskellige fugle i ynglestemning, 
men det så ikke rig�gt ud �l der skete 
det helt store nogen som helst steder. 
Derfor blev der sat jagtkameraer op i 
enkelte voliere. Disse billeder gav dog 
en anden indsigt i hvad der virkelig 
skete i volierene. 
Solfuglene blev filmet med strå 
og græsser af flere omgange, men 
hvor de byggede havde jeg ingen 
ide om. I den klump thujaer hvor de 
normalt byggede var der ingen tegn 
på ak�vitet. Det var nu også gamle 
planter som var blevet beskåret af 
flere omgange, så de var ikke så pæne 

og tæ�e mere som førhen. Det skal 
dog siges at der ligeledes er thujaer 
to andre steder i volieren, samt en 
stor og meget tæt klatrehortensia. 
Disse virkede nu ikke �l at være særlig 
�llokkende for de�e par. 
En beslutning blev taget, og de gamle 
planter gravet op og nye sat. Disse var 
dog ikke så store og fyldige som de 
gamle. Arbejdet med de ny planter 
samt beskæring af de øvrige tog et 
par dage. Men solfuglene var jo ikke 
i gang alligevel, troede jeg. For ca. 4 
dage senere fandt jeg unger siddende 
lavt i en busk. Lige hoppet ud af reden. 
Det var noget af en overraskelse, da 
jeg på ingen måde havde fornemmet 
at der var rede, æg eller for den sags 
skyld unger. Jeg havde derfor heller 
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ikke givet dem flere forskellige slags 
animalsk foder, men kun melorme og 
lidt pinkies.

Nå men nu tog nysgerrigheden så over, 
og jeg må�e ind og se om der var flere 
unger, og se om jeg kunne finde en 
rede. Jeg åbnede lågen for forsig�gt 
for at bevæge mig ind i volieren, med 
det resultat, at hannen ville jagte mig 
ud igen. I hans iver fløj han med ud i 
det fri. Så var gode råd dyre, men jeg 
havde hørt at enkelte opdræ�ere lod 
forældrefuglene flyve frit i haven, så de 
selv kunne finde det fornødne foder �l 
ungerne. Den gang var fuglen også en 

del billigere. Jeg sa�e mig på terrassen 
og forsøget at nyde det flo�e og lidt 
nervepirrende syn. Hannen fløj rundt 
i haven samt de nærliggende haver i 
søgen på føde. Det blev så afleveret 
�l hunnen gennem tråden. Vejret 
var fantas�sk disse dage, og det var 
noget af en oplevelse at have denne 
nysgerrige og flo�e fugl flyvende frit i 
haven, mens man selv sad på terrassen 
og kunne overvære det meste. Men 
hen mod a�en kom nervøsiteten så 
�lbage. Ville han klare na�en og ville 
han være der den følgende dag? Det 
må�e �den vise. Næste morgen sov 
jeg måske knap så tungt som normalt. 
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Men lidt i fem hørte jeg hannens sang 
et par haver derfra. Han var stadig i live 
og i nabolaget. Det var da i det mindste 
gode tegn, og nervøsiteten fortog sig 
s�lle og roligt. I løbet af dagen så jeg 
ham jævnligt på og omkring volieren 
hvor han fodrede igennem tråden. Det 
beroligede mig med, at han så ikke 
bare ville finde andre græsgange eller 
søge væk. Unger og magen betød mere 
for ham. Men som �den og dagene 
gik, tænkte jeg naturligvis også på 
hvordan jeg skulle få ham fanget igen. 
Der blev sat flere fangstbure op rundt 
om i haven hvor der blev fodret med 
alt det gode animalske foder. Voksmøl, 
bidroner og kæmpe melorm. Men intet 
havde hans interesse eller også havde 
han lugtet lunten. 
Hmm, hvordan skulle jeg dog overliste 
ham. Men en morgen da jeg fodrede 

lidt �dligere end normalt, så jeg ham 
flyve ind og ud af selve fuglehuset. Nu 
var det så bare at vente på han var der 
inde igen og så få lukket døren. E�er 
et stykke �d bød muligheden sig og jeg 
fik ham indfanget igen og forenet med 
resten af hans familie.
Hvis man har lidt is i maven og tør løbe 
risikoen for at de bliver taget af rovdyr, 
så kan det anbefales. Planen er at jeg 
næste år vil prøve med et par “frit” 
flyvende så længe de har æg og unger 
og ungerne er i volieren. Det blev en 
fantas�sk oplevelse, selvom det på 
ingen måde var planlagt.

Parret opnåede 3 kuld i år og jeg har 
stadig ikke fundet deres redde. Men 
måske den dukker op her �l vinter når 
alle planter har smidt deres blade.
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