
Referat af Sæsonafslutning for Fugleparaden søndag den 17. november 2019 kl. 14.00 – 15.30 i 
Hald Menighedshus

Vi kiggede på fuglene, der var opstillet på transportstativer på gårdspladsen, blev budt på 
boblevand, juice og chips og gik derefter indenfor i Menighedshuset. Omkring 30 personer var 
mødt op.

1. Jane bød velkommen
2. Fugleparadesangen skrevet af Lone blev sunget som fællessang
3. Hvordan har Fugleparaden fungeret:

På indvielsesdagen var der flagallé i byen og det var et flot syn med alle 50 fugle 
stillet op i og ved søen.
9 fugle har været udsat for hærværk.
4 fugle har været bortført og opstillet i Kristrup. De blev fundet, men havde fået 
nogle skader i maling og lak.
5 fugle har fået drejet benene, 3 på skolen, 1 på Haldvej og 1 på Kærbyvej. Berit 
Langballes fugl har en stor skade under bunden. Den på Haldvej var revnet under 
bunden. Peters fugl har gule pletter i nakken og 1 fugl skadet under opstilling.
John Kni og Vagn Iversen finder en løsning på reparation af fugle og ben.
2 fugle havde kondensvand, men det er forsvundet.
Vagn kommer og efterser dem alle.

4. Der blev serveret kaffe, the juice og kage.
5. Respons:

Gæster udefra er med på pipparade
Indfaldsvejene. Dejligt at møde fuglene. Imponerede over kreativiteten.
Fuglene er populære, der arrangeres gåture i byen.
Når Kirken har besøg besøges Trekanten og Fuglene også.
Dem, der har fugle mobbes af dem, der ingen har. (misundelige)
Fuglekortet hænger på bogskabet.

6. Lizzie bad om forslag til opstilling år 2020.
Tak igen.
Flottest 2 – 3 sammen.
5 – 7 på plænen i Skulpturparken.
2 – 3 på plænen i Skulpturparken.
Enkeltvis ok i bede.
Kondrups Vænge vil gerne have  2 – 3.
Kærbyvej 14
Spentrupvej 3
Hører til indenfor bygrænsen.
Sættes så de kan holdes øje med (evt. en udpeget person). Folk tjekker antal ved 
passage.
Aktivitetspladsen (nok først aktuelt, når den er færdig)
Forsamlingshuset ved flagstangen.
Hald Station
Fugle udenfor byen er også vigtige.
Samles hvert andet år på et sted (parade). f.eks. ved søen eller aktivitetspladsen.
Nr. på fuglene ?
Ringmærkes med nr. eller navn.
Læg billeder ind på Google Earth.
Politiet opfordres til at tage runder herud (bortførte og ødelagte fugle, uro på skolen 
og Kærbyvej) Der kører igen knallerter rundt uden hjelme fra Gjerlev – Kærbyvej.
Fugle i flok



Gruppe på Haldvej
Fordeles rundt, så man kan gå en rute.

7. Tak til John for godt arbejde med stativerne. De har ikke kunnet rykkes op.
Tak for input.

8. Fællessang: Jyden han er stærk og sej.

Referent: Lisbeth


