Bestyrelsesmøde 12.6. kl. 19
hos Jan, Nørrehedevej 11, Østerby, Højer
Dagsorden:
1.Godkendelses af referat
Dagsorden godkendt med tilføjelse af Karens punkt om udflugt for DOFsj medlemmer.
Referatet godkendt.
2. Medier
Hjemmeside (billeder af folk i felten mangles)
Foto fra facebook kan evt. Downloades direkte
Martin og Jørn har fotos som de kan supplere med hvis opløsningen ikke
er god på facebook.
Tilmelding til nyheds-advisering skal op at stå. Undersøges i løbet af
efteråret. (Ole og Gabor)
Facebook
Ingen nyheder
Panurus
DOF-sj støttter udgivelse i papirudgave frem til årsskiftet 2018/19.
Herefter slutter DOF-sj støtte til bladet såvel redaktionelt som
økonomisk.
DOF-Medlemmer kan enkeltvis fortsat agere selvstændigt i forhold til
Panurus.
Google Drev
Ingenting

3. Rundt om bordet
Årø og cykel

God tur med positiv feedback. Deltagerne vil gerne med igen, og have
mere af den slags.
Friluftsrådet og ansøge til projekter
Friluftsrådet har udsendt besked om at ansøgninger kan sendes ind nu.
Forslag:
 Reparation af fugletårne
 Stien rundt i Tinglev Mose (Lene)
 Øer i Bundsø (Bjarne går lidt videre med ideen)
Vindmølleparken ved Helnæs
Bjarne har deltaget i tællinger for at kortlægge fuglene over og i området.

4. Naturpolitik
Natura 2000 (Karen, Jesper, Lene)
Dof sj har ikke givet yderligere kommentarer til indskrænkninger,
annonceret af MST i maj.
El-ledninger (Karen)
Der dialog med parterne i projektet om hvordan projektet skal endeligt
vedtages.
Dialogmøde 14/6 Haderslev Kommune. (Jørn og Martin)
Dambåden sejler nu, og pt. Ingen uforudsete ting opstået
Regattta afholdt på dammen med respekt for de vilkår som er givet fra
DOF.
Biodiversitet foredrag til kommuner. (Martin)
Intet af referere
Heliport Rømø (Martin Iversen, Jan og Karen reviewer)
Ny placering på Havneby havn.
Mange negative tilkendegivelser på mødet.
DOF fik kritik fordi vi ikke havde givet klage over militærøvelser på Juvre.
Men det kan vi ikke, øvelser er afviklet indenfor det der er tilladt.
Udgravning ved Klæggravene (alle)

Arbejdsperioden bør rykkes frem og afsluttes i marts, så vil DOF-sj ikke
gøre yderligere indsigelse. Jørn ringer til Martin Iversen.
Det andet klæggravsprojekt ved Siltoftvej bliver godt, med rigtig godt
skjul tæt på vandfladen.
Skarvetræer i Nørresø (jan)
Ved at fjerne træer mindsker man skarvernes fiskeri, men det vil ikke
blive elimineret.
Det kunne være en god ide at lade enkelte træer stå af hensyn til
rovfugle.
Det er et meget udokumenteret grundlag at fjerne træerne på. Jan vil
efterlyse en redegørelse for NSTs beslutning.
Apple grunden og Kollund Skov (Lene)
Naturplan for datacenterområdet er nedstemt af landmændene i
området. Der har været en reduceret plan i høring, som vi afventer
behandlingen af.
Kollund skov bliver bevaret som natur område, og overnatning i shelter i
området er under primitive forhold. Der bliver desuden naturgenoprettet
en del i skoven.....og så bliver der opført vildsvinehegn lige igennem det
smukkeste område.

5. Arrangementer
Medlemspleje (alle)
En tur til Sverige i Karens ødegård blev luftet. Og tages op på næste
møde. Foreløbig reserveres pinsen 2019.
Oplæg/seminar med fuglekyndig. Jens Kirkeby er foreslået. (Lene tager
kontakt).
Feltkursus efterfølgende med lokal turleder. Forslag Kim Fisher, Fanø.
(Martin tager kontakt)
Bioblitz Abkær Mose

Usikkerhed om dato. Martin undersøger nærmere.
6. Evt.
Ingenting
Ole laver forslag til standarddagsorden.
Lytte til vagtel på Jans terrasse og engsnarre på vej hjem.

