
Bestyrelsesmøde 1.11. 2017 kl. 19 hos Elisabeth

Afbud Jan og Ole

Dagsorden:

1.Godkendelses af referat
Godkendt

2. Medier
Hjemmeside (Gabor)

Palle fortsætter indtil maj 2018. Driftsforstyrrelser skal meldes indtil DOF
Hjemmesiden kører ok, til trods for at hjælp og rådgivning fra DOF 
hovedkontor er træg på grund af stor udskiftning af bemanding i Fuglenes 
Hus.

Facebook
Elisabeth strammer op på at for mange fotos lægges op på facebook-
gruppen.
. Panurus
Det køres af Viggo, og det går fint.
Distrubution priser undersøges (Palle). Vi bør genoverveje kun at udgive
elektronisk. Bestyrelsen drøfter på heldagsmøde i Rødekro den 14. 
januar 2018 kl 14.00 og det er allerede nu besluttet at spørgsmålet 
sættes på dagsorden til generalforsamlingen.
Issuu.com : Her finder du Panurus i PDF.

Google Drev (Ole)
Karen skal have rettighed til at skrive i Dagsorden som er lagt på drevet.

3. Årsplan.
Punkter til mødet i Rødekro: 

 Panurus
 Handleplan
 Årsplan

4. Rundt om bordet
Dofbase indtegning 26/11 hos Martin (Palle)



Fem tegnere har tilmeldt sig. Nu + Karen og Jørgen. Liva vender tilbage 
om hun også deltager. Tidspunkt 9.00-15.00.

Km tilskud til Gram Messe (pkt fra sidste gang)
Vi beslutter at Dof Sønderjylland kører med samme takst som Dof gør 
centralt. Vi beslutter desuden at der kan søges om km godtgørelse til 
bestyrelsesmøder, naturrådsmøde, vandrådsmøde, skovrådsmøder o 
lignende og rep-møder. Men ikke til generalforsamling.

Friluftsrådets møde (adgangsregler, hvor må du gå). Lene har 
meldt sig

Friluftsrådet giver plads til en DOF kredsrepræsentant. Det er i vores 
område vores repræsentanter vores repræsentanter i det grønne råd:
Martin
Liva
Martin
Lene

Skovmøde med Martins Reimer (Ole og Jørn)
DOF orienterede om Biæder, Havørne og andre fugle.
NST efterlyste opfølgning på vores rydningsprojektet i Slivsø
Vi kan nu melde livstræer ind til NST.
Natura2000: NST har meldt ind til det centrale dele af NST/MST om 
justeringer herunder flere udvidelser.
Urørtskov. Vi skal have noget mere urørt skov, og der kommer nok et 
udspil i nærmeste fremtid fra NST.
Biodiversitetsprojekter er der flere i gang af i vores område.
Perleugle og vendehals kasser sættes op Gråstenskovene af DOF.
 
5. Naturpolitik

Justering Natura 2000 (Jesper)
I de områder som indskrænkes har vi sat en person med lokalkendskab 
til området til at give input til den justering som ligger i forslag.
Hvor er dof centralt i denne snak. De kunne klæde os bedre på til at tage
stilling.
Der er DOF formandsmøde i november: 
Hvilke forventninger har DOF til os og vice versa.
Hvordan bakker dof op 
Jørn kan tage med til mødet at dette emner giver stor frustration og at vi 
oplever at der er stor modstand hos hos lokalt.

Vandrådene



Karen følger op med et høringssvar eventuelt i samarbejde med andre 
grønne organisationer.

Vindmøller i Lillebælt (Jørn)
Dof centralt har meddelt at vi bør afvente VVM.
Oprindeligt var det musvågetrækket der var vores bekymring. Men 
hvordan rejser vi den. Vi er opmærksomme på hvordan sagen udvikler 
sig. 
Vi beder DOF centralt om at tage fat i sagen inden VVM. (Jørn)

Naturrådene
Orientering fra Aabenraa. Vandplaner anno 2016 er besluttet. Kollund 
Skov er nu naturskov.
Det kan være svært at byde kvalificeret tilbage.
Lene efterlyser emner fra DOF som skal bringes op på det grønne råd.
Datacenterområde ”apple” kommer til at fremstå mere grønt/natur end 
da området var landbrugsområde.

6. Rep. møde i nov
Så er der snart rep møde (Jørn)

Emner til mødet Se ovenfor. Natura2000.
Dagsorden er ikke kommet endnu.

7. Arrangementer
Skovens dag 28/5

Næste gang
Punkttællinger

DOF central v/Thomas Vikstrøm vil gerne komme til os og fortælle om 
punkttællinger.
Vi vil gerne sige ja tak til hele pakken.

Ture og arrangementer
Juleklip gentages i år.
Helle foreslås at gentage gå til fugl til foråret. (Jørn)
Tur til Årø 1 gang hver måned? (Jørn) 
Fuglestemmer kurser (Martin)

8. Evt.

Næste gang hos.



Er i Rødekro.


