Årsmötet 2015
Den 22 januari samlades 16 personer i konferensrummet på Sealed air för att genomföra
klubbens 44:e årsmöte. Efter sedvanliga mötesförhandlingar så hade klubben bjudit in Ulf
Hjulström ifrån Valdersmavik som talade om havsörnens återkomst. Det var ett mycket
intressant föredrag som Ulf höll, han har i mer än 40 år studerat havsörnen på ostkusten.
Som vanligt bjöd klubben på semla och kaffe.
Ekonomi
Klubben har en god ekonomi med många kronor på kistbotten. De stora intäkterna under 2014
har varit medlemsavgiften 8 380:- och bidrag ifrån kommunen/studiefrämjandet 2 837:-. På
utgiftssidan har det varit Aegolius 2 013:- hyran 984:- hemsidan 1 279:- porto 1 300:- och
försäkringar 1 000:- . Så året slutade med en liten vinst på 1 989:Funktionärer
Under årsmötet blev det omval på styrelsen, det vill säga: Mats Thorin ordf. Peter Hörenius
kassör och Daniel Thell sekr. I arbetsgrupperna blev det omval på samtliga poster. Berndt
Dahnsson och Kristina Spånberger fortsätter som revisorer, och Martin Heinrich samt Jan
Jägsell jobbar vidare i valberedningen.
Information
När det gäller den planerade restaureringen av Hyllingen så kan man sammanfatta det gångna
året med att det har gått mera bakåt än framåt, tyvärr. Den miljökonsekvensbeskrivning som
länsstyrelsen gjorde har inte godkänts av Miljödomstolen. Därför har länsstyrelsen fått skicka
in kompletteringar, vilket har dragit med sig ytterligare kostnader samt tagit en massa tid. Nu
förväntas det att Miljödomstolen tar ett beslut under januari 2015. När det gäller utbyggnaden
av vindkraftverk i kommunen så är det mycket på gång, men vi har ännu bara de två som står
vid Assjön. Närmast kommer nog dom två vid Gårebo att byggas, sedan har vi 37 på den
västra sidan av kommunen, 15 kring Bordsjö och 6 vid Västra Lägern.
Övrigt
Under 2014 var vi 114 medlemmar, vilket är mycket bra. Det gjordes 5 klubbresor till Västkusten 5 jan, Öland 29 mars, Hornborgasjön 27 april, Öland 20 sep. och Öland 25-26 okt.
Vi han med att ringmärka 2 855 fåglar av 55 arter under året. Vid två av dessa ringmärkningsdagar fick vi besök av UV-scouter ifrån Aneby, det var totalt 50 barn och 10 ledare.

