
Bestyrelsesmøde 7/9-2017 hos Jesper Leegaard kl 19.

Dagsorden:

1.Godkendelses af referat
         Rettet til af Karen 23.juli (Liva havde rettelser)
Godkendt
Som fast punkt fremover skal dagsorden godkendes på mødet inden 
mødet afvikles.

2. Medier
         Hjemmeside (Palle)
Fuglenes har lovet en manual. Gabor kobles på hjemmeside.
På årsmøde efterlyses flere hjemmeside redaktører/web-koordinatorer.

Hvem tager Palles foreningsarbejde
Gabor og Ole overtager Palles opgaver med fulge og natur annoncering.

Facebook (Elisabeth)
Der er en som lægger mage foto op, og som skal have en pæn 
henstilling om at reducere. Facebook kører fint.

Panurus (ny bladudbringer) Liva
Tre tilbud om omdeling. Opfølgning Palle undersøger nærmere om en 
god pris.
Jørn har sendt en opdateret liste. Men der er tvivl om hvorvidt det er 
kernemedlemmer eller alle medlemmer. Jørn sender medlemsliste il 
Gabor, som følger op, så Viggo har den rigtige liste.

Google Drev (Ole)
Liva ejer adressen og Ole har skriverettigheder.
Vi får link, som vi skal aktivere for at få adgang.
Liva gennemgik strukturen.
Liva rydder op i gammelt materiale, som er blevet overført.
Vi bør undgå foto, og kun de absolut generelle. Nødvendige 
dokumnetationfoto 1024 pixels.



Oles Google drev-kursus genoptages forhåbentlig, hvis der viser sig 
behov.
Foto sendes i original til Redaktøren

3. Årsplan. 
Kalender
Planlægningsmøde
Søndag den 14. januar 2018 14.00-20.00 på Rødekro
HUSK at sætte Handlingsplanen på dagsorden.

Årsmøde
Søndag den 4. februar 2018, 10.00- 17-00 Hohenwarte.
Jan tager kontakt til oplægsholder, med et tema om de nye initiativer i 
Tøndermarsken, samt til Hohenwarte.

4. Rundt om bordet
Beachflag

Den der afleverer sørger for at checket at alt er der. Bolte møtrikkker mv.
Kort sagt ALT.

Ny DOFbasen koordinator
Bjarne Nielsen er udpeget

Tur guides (Ole) hvad må man som DOF medlem/forening
Som privatperson må du gøre hvad som helst.
Bør, kasket og vest er ok at bære til guideturen, men man er der som 
privatperson. Men man må ikke optræde som DOF-guide!

Biæderne og en opfølgning (Liva)
Jørn tager kontakt til landmanden og spørger hvem han har givet lov til 
at færdes på hans jord. Der er tilsyneladende en del polemik om det 
spørgsmål, som kan ende med at skade DOF og DOFs renomé. Det vil 
vi gerne afværge.

5. Naturpolitik

Vindmøller i Lillebælt (Jørn)



Vindmøller kan udgøre et problem for musvågen. Jørn omdeler notat om
tyske erfaringer (NABU). DOF hovedorg. Har ansat specialist i trækruter:
Mark Desholm, Som skal opfordres til at komme med et kvalificeret 
synspunkt i denne sag. Jørn kontakter Mark.

Vandrådene (Liva)
Det er vanskeligt at finde kompromiser og samarbejdet er udfordret af 
stor afstand imellem de forskellige interesser i vandrådet.
Lillebælt er udfordret af at det er svært af finde kompromisser. 
Vidåen er færdig, og efter sigende er det endt med ok kompromiser.
Vadehavet er mere udfordret. Der har været udflugt til vandløb hvor der 
er stor uenighed.

Datacenter Åbenrå (Liva)
Kommunen har lovet at lave nogle fine grønne områder.

Kær Vestermark (Liva)
Der er nedsat bruger gruppe som skal finpudse benyttelse og 
beskyttelse.

Kollund Østergard (Ole)
En mark skulle overgå til Sommerhusområde. DOF vurderer at 
sommerhuse kan rumme lige så rigt et fugleliv som landbrugsjord.

6. AtlasIII
Ingenting

7. Rep. møde i nov
Udgår.

8. Arrangementer
Vi opfordres til at sige i god tid, hvis tovholderen for et arrangement har 
brug for en hjælpende hånd.

         Messen i Gram (Ole og Liva)



Tak for referat, og tak for indsatsen for de der deltog på dofs vegne. Det 
var vellykket.

KLM foredrag og kursus
Vi var knap 40 deltagere til foredraget.
Kursusdagene gik fint. Der var lige få nok tilmeldte til at budgettet kunne 
lande på et 0,-. Forventet underskud ca. 3000,- kr.
Deltagere har været glade for det lave deltagerantal. KLM oplevede god 
kontakt deltagerne.

9. Evt.
Kørsel godtgøres til statens lave takst. (2,10 kr/km)
Det aftalte er:
Der kan udbetales Km-penge til bestyrelsesmøde 
Der udbetales ikke km-penge til årsmøde.

Bestyrelsen beslutter at kørsel til Gram Messe afregnes til vores km-
takst.

Punktet tages op på næste.

Næste gang hos.
1. November hos Elisabeth.


