
Referat bestyrelsesmøde hos Ole Tønder, 
Kongevej 66, Sønderborg kl. 19 den 27.02.2019

Velkommen til Lars Peter og Gert.

Afbud: Ingen

1. Godkendelse af referat
Godkendt

2. Repræsentantskabsmøde

A. Kommende rep-møde i april
Forslag om at dof-sj udfordrer DOF-formanden på hans 5 punktsplan som er 
skitseret i lederen i seneste nummer af fugle og natur.
Liva samler punkter til rep. mødet.

B. Hvem deltager.
Bjarne Liva og Jørn repræsenterer dof-sj. Bjarne har afbud, Gert deltager i 
stedet for.

3. Henvendelser

A. Godkendelse af denne Skabelon til dagsorden og referat-skrivning, fx er 
bordet rundt blevet fjernet som pkt. (Ole)
Det er besluttet at der skal være et punkt om opfølgning på verserende 
sager, løbende opfølgning af punkter fra årshjulet. Punktet Årshjul er et 
selvstændigt punkt 4 allerede.
Skabelonen godkendt.

B. Google Drev. Opgave: Prøv lige om du kan finde ud af at komme ind på 
Google drev og finde rundt i det. Derefter tager vi en snak om hvordan alle 
bliver bedre til at bruge det. (Ole)
Liva varetager arkiv opgaverne.
Bjarne får hjælp af Ole til Google drev.
Flere af de dokumenter der ligger på googledrev bør ligge på hjemmesiden, 
så de er tilgængelig for medlemmerne. (se punkt 6A om hjemmesiden) 

C. En lille snak om årsmødet og generalforsamlingen, årsberetningen. (Liva)
Der er behov for at stramme op på aftaler om hvem der varetager opgaverne 
på generalforsamlingen.
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Næste år kunne vi bære navneskilte.
Godt oplæg ved Morten Benzon, som gav god debat.

D. Bestyrelsen og hvorfor er vi her (Liva)
Vi har naturpolitikgruppe (Karen og Jesper) 
Vi beslutter at udarbejde en skematisk oversigt over de opgaver vi hver især 
varetager – Jørn laver et udkast med de kendte opgaver og så vil vi næste 
gang drøfte det. Vi sender hver især forslag til skemapunkter.
Bedre inddragelse af medlemmerne i de aktiviteter vi gerne vil gennemføre 
skal vi skrive bag øret i det videre arbejde.

E. Stor skallesluger, Aabenraakysten (Liva)
Sagen opklaret det er ikke dof-kasser.

4. Aktuelt NU – Årsplan, herunder kommende projekter

Ole foreslår at punkterne skal med hver gang. Fx

 Generalforsamling og Årsmøde (februar)
 Ørnens Dag (Sidste søndag i februar)
 Bestyrelsesmøde før forårets rep-møde
 Skagen Fuglefestival (maj)
 Fuglenes Dag (sidste søndag i maj)
 Felttræf (oktober)
 Bestyrelsesmøde før efterårets rep-møde (oktober/november)

Vi kommer med input til årshjul til næste møde.

5. Aktiviteter for medlemmerne / medlemspleje

A. Vibeforedraget (Jørn)
God ide til en aktivitet i efteråret/vinter. Det vil vi gerne gøre brug af.

B. Henrik Knudsen laver foredrag om måger (Jørn)
Hvis foredraget kan udvides med flere mågearter og ringmærkning kan det være
en ide. Kaspiske måger er for snævert. Jørn arbejder videre med ideen.

C. Tur med OAG (Gabor)
Fælles arrangement med det tyske OAG til de grænseoverskridende sønderjyske 
fuglelokaliteter. 
En lørdag Maj juni eller juli/august kunne være et tidspunkt. Gabor arbejder 
videre med et arrangement.

D. Tur med Louise Ekberg 
Forslag!

E. Allan Guido fortæller om kragefugle 
Forslag!

F. Ole Lilleøre som oplægsholder på tur/møde 
Forslag!

G. Jens Gregersen og et foredrag om arktiske vadefugle
Jesper er ved at arrangere til september
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H. Årø
Jørn og Martin arbejder på ture til Årø som annonceres på hjemmesiden

I. Memoteknik
Martin er ved at arrangere kursus som vinteraktivitet.

Når arrangøren af en tur har fastlagt dato skal den på google kalenderen. Og 
man må i øvrigt kun planlægge koordineret med kalenderens øvrige aktiviteter.

Når arrangementet er endeligt skal det offentliggøres på hjemmesiden.

Der er behov for i højere grad at gøre opmærksom på vores arrangementer – 
facebook og nyhedsmail skal benyttes. Der er behov for at låse arrangementer, 
og vi vil kontakte Elisabeth om at påtage sig opgaven. - Jørn kontakter Elisabeth.

6. Medier og kommunikation

A. Hjemmeside. Vi mangler flere personer. (Ole)
Liva og Jesper tager opgaven, men har brug for oplæring. Det er besluttet at 
der er behov for at få vejledning fra DOF central, og Liva og Jesper arrangerer
kursus/vejledning. Jørn tager den indledende kontakt til DOF.
Indtil Jesper og Liva er kørende tager Gabor opgaven med at lægge relevante
ting ind – aktuelt referat af generalforsamlingen og ørnens dag.

B. Facebook
Elisabeth står for dof-sj facebook gruppe.

C. Diverse
Ingenting

7. Naturpolitik

A. Det Grønne Råd. Vi mangler en i Aabenraa
Ingen forslag pt. Sven Anker Schwebs er foreslået.

B. Ole foreslår at emne fra forrige møder står med i dagsorden hver gang: Fx
Vindmølleparken i Lillebælt, højspændingsledninger gennem Skjern Enge 
og Heliport Rømø
Vi har modtaget henvendelse fra modstander om Vindmøllepark i 
Lillebælt. Vi har svaret, at når vi kan give høringssvar, vil vi tage stilling til 
hvad vi vil ud fra den viden, vi har indsamlet.
Der opføres 400 kV luftledninger i Vestjylland/Sønderjylland. Vi skal være 
opmærksom når resultaterne bliver præsenteret af 
Energinet/Miljøstyrelsen.

C. Råstofplanen 2020. Knud opfordrer os til at komme med input i forhold til 
reetablering af råstofgrave.  Mail af 5.2.2019. (Ole, Jørn)
Vi sender vores opbakning til Dof og beder DOF om at arbejde for 
maksimal naturkvalitet i retablerede råstofgrave. 

D. Friluftsrådets pulje (Jørn, Liva)
Forslag om at vi laver en folder med vores ture f.eks. ½års program
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Vi har brug for præsentation af vores lokalafdeling
Vi tager det op på næste møde. 
Forslag om A4 side med præsentation og en blank bagside til program. 
Ole er tovholder.

8. Næste møde

A. 24.4. hos Jørn i Haderslev.

9. Eventuelt

A. Jesper fortæller fra generalforsamling i DOF-Sydøst
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