Referat fra bestyrelsesmødet hos Lene Teppel Rasmussen d.
19. april 2018

Afbud fra Bjarne, Jan, Karen og Ole.

Pkt. 1:
Referat fra bestyrelsesmødet d. 22. februar hos Martin Liebermann
blev godkendt.

Pkt. 2: Medier
A: Hjemmesiden: Gabor har fået adgangskode. Gabor efterlyser
billeder af folk i felten.
B: Facebook: Der er fortsat nogle medlemmer, der lægger for
mange billeder på. Fremover skal disse medlemmer opfordres til at
sende billederne til Gabor, der lægger disse på hjemmesiden.
C. Panurus: Bladet fortsætter året ud. På vores næste møde skal
Panurus`s fremtid drøftes. Vi har besluttet, at fra 1.1.2019 har DOF
ikke længere nogen papirudgave.
D: Google kalender: Ole deler med dem, der ikke er kommet op at
køre.

Pkt. 3: Rundt om bordet.
4 fra DOF Sønderjylland og 6 fra vores naboorganisation var på en
vellykket tur til Geltinger Birk i Tyskland.

Pkt 4: Naturpolitik

A: Vildsvinehegn: Vi afventer konkret viden om hegnet. Får vi
kendskab til, at naturområder bliver påvirket, handler vi.
B: Højspændingsmaster: Jesper, Lene og Peter Kjær arbejder på
høringssvar. Vort ønske er at få ledningerne gravet ned. Frist d.
9.maj.
C: Grønne råd: Der er repræsentation i samtlige kommuner.
D: Lillebælt og havvindmøller: Bjarne Nielsen er ansat til at tælle
trækfugle.
E: Amfiekøretøjer i Vadehavet: Tilladelsen er givet til nogen på
Mandø (DOF-Sydvest), hvorfor vi ikke bruger så mange kræfter
herpå.
F: Tøndermarsken: Et fugletårn, der bygges ind i et dige vil vi hilse
velkomment.
G: Tinglev mose: Gangstien rundt i mosen vil ikke blive renoveret,
da Naturstyrelsen fattes penge.

Pkt. 5: Arrangementer
A: Årø d. 15.4: 14 deltog heraf var de 4 fra Årø, som velvilligt tillod
os at gå ind over private marker.
B: Fuglenes dag d. 27.5: Vi melder fra.
C: Punkttællingsdag d. 2.5: Helle Regitze Boesen er tovholder.
D: Knivsbjerg d. 26.5: Martin annoncerer.
E: Bioblitz i Abkær mose d. 11.8: Afholdes sammen Naturstyrelsen.
F: Tårnenes dag: Ingen deltagelse fra vores side.

Pkt. 6: Repræsentationsrådsmøde på Bornholm

Bjarne, Liva og Jørn deltog.

Pkt. 7 Evt.:
Ikke noget til referat.

