Referat fra Stor Skalleslugermødet torsdag, d. 26. november 2015.
Mødet blev afviklet i Medborgerhuset, Skovvej 2, Vordingborg kl. 19-22.
Deltagere: Michael Thelander, Jan Blichert-Hansen, Søren Sørensen, Bjarne Hemmingsen, Sune
Madsen, Palle Sørensen, Marianne Kreutzmann, Uffe Haulund, Bo Kayser og Lis Hansen.
Referent: Lis Hansen.

Lokalafdelingens formand Michael Thelander bød deltagerne velkommen og oplyste, at han på
det sidst afholdte Repræsentantskabsmøde i november måned orienterede om projektet. Der
blev udtrykt stor interesse for årets yngleresultat.
Orientering om årets opsætning af kasser og yngleresultat.
Inden mødet var der udsendt en oversigt over årets yngleresultat i DOF Storstrøms område og
samlet på landsplan. Den foreløbige optælling i DOF Storstrøms område er 69 sikre ynglepar
med 113 unger. Samlet på landsplan foreløbig 100 sikre ynglepar med 135 unger.
Der er observeret natugler i enkelte kasser.
Orientering om nye kasser i 2016.
Enkelte gamle kasser bør udskiftes. Der er behov for opsætning af nye kasser langs Falsters
vestlige kyst, i området ved Skejten og i Fornæs Skov. Guldborgsund kommune kontaktes.
Evt. opsætning af kasser i Lunden på Avnø, idet der er observeret hun med 9 unger d. 5. juni
2015 (DOFbasen).
Kontaktperson til Guldborgsund kommune er Benny Steinmejer.
Kontaktperson til Vordingborg kommune er Bjarne Hemmingsen.
Foreløbig kontaktperson til Faxe og Stevns kommuner er Michadel Thelander.
DOF Vestsjælland har vist interesse for opsætning af kasser langs Sjællands sydlige kyst.
Trådløst kamera og teleskopstang.
Det kan være vanskeligt at benytte kameraerne , når solen skinner, men stort set fungerer
de tilfredsstillende. 1 defekt kamera er udskiftet, men der er behov for 2 nye. Bjarne, Michael
og Jan undersøger priser og kvalitet.
Kameraerne opbevares hos Marianne, Bjarne, Jan og Benny.
Opfølgning på yngel.
Bedste tidspunkt for overvågning er før d. 15. maj, hvor bukkejagten går ind.
De fleste lokaliteter er dækket. Bo tilbyder at overvåge flere lokaliteter, bl.a. Hollænderskoven
ved Præstø.
Michael får følgeskab af Uffe.

Følgende til overvejelse og drøftelse på næste møde:
Hvorfor overvåger vi kasserne ved en standardiseret kontrol? For at følge bestandsudviklingen?
For at få en bestand andre steder i Danmark? For at få viden om, hvor og hvordan der skabes
flere naturlige reder bl.a. i samarbejde med skovejerne?
Afrapportering.
Michael afrapporterer til de fire kommuner, når slutresultatet foreligger.
Kørselsudgifter.
Udgifter til kørsel i forb.m. ophængning, overvågning, tilsyn og møder i gruppen afholdes af DOF
Storstrøm. Kørselsregnskab sendes til kassereren inden udgangen af 2015.
Lister over kontaktpersoner og lodsejere.
Alle observatører opfordres til at ajourføre listen over kontaktpersoner, medhjælpere og lodsejere.
Formidling.
Rapport om årets yngleresultat offentliggøres på hjemmesiden samt formidles til lodsejerne.
Eventuelt.
Søren viste 2 optagelser fra kasseovervågning.
Næste møde.
Michael indkalder til møde i november 2016.

