
Dagsorden til / Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland
Bestyrelsesmødet 
afholdes:

Dato: 
13.11.2018

Hos: Karen Adresse: Gammelbyvej 39, 
Fjeldstrup

Referatet er skrevet d: Dato: Referent:

Deltagere:

Afbud: Lene, Ole, 
Gabor

Punkt Emne Handling

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt referat

2 Rundt om bordet

2.1

2.2 Indkomne emner #1

Ole nye skabelon, som her er afprøvet diskuteres

Der er behov for en harmoniseret skabelon som kan køre i flere 
versioner af word.

Vi afprøver at bruge skabelon som er gemt som doxc. Virker det? 

Vi må lige vende det med Ole næste gang.

2.3 Indkomne emner #2

Bestyrelses arbejde og hvorfor vi synes det er vigtigt og 
spændende. Bestyrelsens fremtid

Udsættes til Rødekro-mødet

Evaluering af Fanø

7 deltagere.

Alt i alt en god tur.

Kim har foreslået at bidraget fra DOF-sj går til Fanø fuglestation: 2000 
kr. 

Jan vil give Kim en gave for hans deltagelse, idet Kim ikke har fået et 
honorar.

Der er behov for at arrangementer annonceres i bedre tid, og 
bestyrelsens er bedre til at dele arrangementet på f.eks. facebook.



Dofbaseindtastninger

Fugle observationer skal indtastes hvor fuglen er, og IKKE hvor du selv 
står…og på den rigtige lokalitet.

Der er bordet rundt enighed om at der er behov for at ensrette 
indtastninger og give klare retningslinier for indtastninger. Bestyrelsen 
mener at der er behov for at gøre noget ved problemet, jo før jo bedre.

Kvalitet i data efterspørges i vores omverden og data bruges flittigt til 
at dokumentere vurdering af fugle i konkrete undersøgelser udført af 
myndigheder eller projektmagere. 

Forslag om at lave vinterarrangement om dofbaseindtastninger, evt. til 
årsmødet, og sammen med Morten Bentzon. Jesper kontakter Morten.

Forslag om at lave en vejledning om indtastninger, som er koordineret 
med DOF-central.

Bjarne tager problemstillingen om indtastninger op i dofbase-udvalget.

Kørsel

Reglerne er forfattet i dokument, som ligger i google drev/love regler og
god skik.

Reglen er blandt andet at der ydes kilometerpenge til kørsel til 
bestyrelsesmøder, men ikke til årsmøde.

Enighed om at ordningen er fin, og at det er op til hver enkelt at sende 
kilometerregnskab til Jesper, som udbetaler maksimalt i h.t. statens 
laveste takst.

Der ydes et bidrag for afholdelse af bestyrelsesmøde til værten på 250 
kr.

DOF-seminar (Ole og Liva var afsted)

Dof har udgivet en arrangements-vejledning, som man kan lade sig 
inspirere af hvis man står i situationen selv.

Dof har lanceret ny fuglebog-app, (dof fuglebog) som efter sigende ikke
er så dårlig. Opfordring til at bruge den, specielt god til at motivere 
børn og unge.

Foto af folk i felten efterlyses. Sendes til Tine Due i Dof.

Møde med Naturstyrelsen/Martin Reimers

Referat af mødet ligger på googledrev.



FV fællestræf, Ole og Liva, Birgit og Egon, beretning

Godt og hyggeligt træf i Bøjden.

Rovfuglegruppen, Liva

Liva har meldt sig ind, og går i Kollund Skov.

Flere interesserede efterlyses. Prøv facebook.

Rep-mødet. Skagens Fuglestation mangler økonomi til at 
finansiere driften af Fuglestationerne, det er et punkt der tages
op på Rep-mødet, vores holdning? Liva

Der er forskellige synspunkter, men generelt den holdning at 
økonomien skal være bæredygtig, også på længere sigt.

3 Naturpolitik

3.1 Det Grønne Råd

Udsat

Er OAS i det grønne råd

Udsat

3.2 Vindmøller

Holdning til vindmølleparken vest for Helnæs og Lillebælt

Det skal begrundes hvis vi ønsker at gå imod dette vindmølleprojekt.

DOF sj kan ikke gå ind i andres synspunkter for eller imod vindmølller, 
f.eks. sommerhusejere.

Holdning til vindmøller generelt

DOF sj støtter op om DOFs generelle holdninger.

3.3 Højspændingsledninger gennem Skjern Enge

Udsat

3.4 Diverse projekter

Holdning til kasseprojekter

Udsat

Natura2000



DOF central har taget kontakt til EU er det blevet fortalt i medierne i 
dag.

Øer til Bundsø

NST midler kan ikke bruges til denne type projekter

4 Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (altid 
fremtidige events) UDSAT

4.1 Generalforsamling og Årsmøde (februar)

4.2 Ørnens Dag (Sidste søndag i februar)

4.3 Bestyrelsesmøde før forårets rep-møde (marts-april)

4.4 Skovens Dag (Første søndag i maj)

4.5 Skagen Fuglefestival (maj)

4.6 Fuglenes Dag (Sidste søndag i maj)

4.7 Felttræf (Oktober)

4.8 Bestyrelsesmøde før efterårets rep-møde (oktober-november)

Foredrag til vinter

4.9 Ture

Julehygge arrangement er på vej.

Tur til Kollund ved Liva er i støbeskeen

Cykeltur til Årø kommer snart.

5 Medier og kommunikation

5.1 Hjemmeside

Ny mand til hjemmesiden

Udsat



5.2 Facebook

5.3 Diverse og Panurus

DOF sj ønsker fortsat samarbejde med OAS om fugleture.

6 Næste møde

Rødekro møde er næste møde og vi ringer om at der er plads den 13. 
eller 20. januar 2019. (Martin vender tilbage).

Årsmøde 3. februar 2019 (Jan undersøger Hohenwarte og bestiller 
morgenkaffe/frokost og eftermiddagskaffe for medlembidrag 100 
kr/kuvert).

7 Eventuelt

Farvel til Lene og tak for samarbejdet.

Ungerepræsentant efterlyses, men ingen melder sig p.t.

- Konkret henvendelse fra Aabenraa Kommune om støtte til autist 
Martin følger op sammen med Anton 

Forslag om at lægge rækkefølgen i dagsorden om, så snakke-punkter 
kommer sidst, og så vi sikrer, at vi når vitale emner.


