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Medlemmar

Foreningen har under 6ret haft 116 medlemmar.

Exkursioner

Vi har under Sret haft 18 exkursioner runt om i Sk6ne. I maj besokte vi som

vanligt Oland.

Under ledning av Olle Dahlkvist har vi varit vid Alskog i Fyledalen och lyssnat pi
klockgrodor och ldvgrodor, och vid Brdsarps mosse och lyssnat pi kronhjortar
ndr brunsten var ifull ging.

lnnem6te

20/2 gdstades vi av Magnus Billqvist som berdttade om trollsldndor

Arsmotet holls den L3/3. Efter m6tet berdttade Richard Ottvall om hur det gir
for Sveriges figlar

Den 16/10 berdttade Magnus Wedelin om dagfjdrilar. Vi hade aiven ett extra

6rsm6te denna dag dii vi antog de nya stadgarna for fcireningen

Den 13/1,1 hade vi 9-6rskalas ddr vAra medlemmar visade sina bilder.



0vrigt

Rensning av holkarna runt Gddddngen gjordes den 4/2. 15 medlemmar
hjdlptes 6t att rensa och reparera holkarna. 119 holkar rensades och det hade

varit hSckning i 83.

Om man rdknar i snitt 7 ungar per hdckning 5r det ca 600 figlar som markerna
har berikats med. Forvisso 5r det stor dodlighet fdrsta 6ret, men visst fyller
holkarna sin funktion hdrute.

Spontanskidningen har kort vidare. Onsdagar jdmna veckor samlas man vid
Gddddngen och skddar och fikar nigra timmar. Det har blivit uppskattat och

kommer att fortg6 under 20L9.

Den 26/8 var foreningen pi plats ndr man invigde grillplatsen vid Sjoholmens
badplats. Detta dr en del av planerna att det ndgon ging i framtiden skall bli

mcijligt att vandra hela vdgen runt vdstra Ringsjon

3O/9 var det holkbygge vid Sovdesjon, dir ett nytt naturvirdsomride invigdes.

Minga barn byggde holkar och det var full rulle hela tiden vi var hdr. 65 holkar
sattes ihop. Det gick dven att kopa holkar och behillningen for dessa,40O:-,
gick till barncancerfonden.

Vir artlista utokades med fyra arter under 6ret. Bergtajgas6ngare, korttilirka,
svartvingad vadarsvala och kejsarorn

Vi har nu sett 273 aner under vira exkursioner.

Vi har som vanligt silt en almanacka for 20L9. En tavla av Lars Fredholm och

tv6 foto av Asa Blticker resp Sven-Ake Ahlstrom var pris denna ging.

Under 6ret har vi ekonomiskt stottat Storkprojektet, 6rn-72, Kungsorn i Sverige

samt betalat for ett antal lirkrutor.



Vi har samarbete med Studieforbundet Vuxenskolan i Kristianstad.

Ordforande har deltagit i ordforandetrdff i Lund t8/to och Richard Dodsworth
representerade foreningen i F6gelskyddsmotet pd Skines Djurpark t7/11'.
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