
 
 
 
 

 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde hos Lars Peter, Honninghul 1, 
Sønderborg, kl. 19 den 6.11.2019 

Afbud: Liva & Ole 

1. Godkendelse af referat 

Er godkendt og udsendt. 

2. Repræsentantskabsmøde 

 Påmindelse til rep-møde: Hvad skal vi have med så Jørn og Bjarne er klædt på. Hvem skal med istedet 

 Liva 

Jørn, Gert og Bjarne deltager. 

Karen er frafaldet at skrive indlæg til debatten på rep.møde, som vores repræsentanter kunne tage med til 

det forestående rep-møde. 

Vidensdelingsforum for forskellige spørgsmål som ikke kræver rep.-møde behandling kan lægges op på 

formandsmøde. 

3. Opsamling fra sidst. 

A. Oles endelige liste på Googledrev (Ole) 

Udsat 

B. Sigrid kommer med til mødet (hvem har aftalt noget med hende). Vi har dette spg. til hende: Vi 

ønsker vejledning og gode råd til hvordan vi tilgår myndighedernes sagsbehandling af sager som 

vedrører vores interesseområde. Vi har behov for viden om forvaltningen af lovgivningen og 

hvordan eksempelvis Natura2000 kan/skal administreres. Tid til snak med Sigrid. 

Sigrid orienterer om tilbud om at Henrik W kunne besøge dof-sj og informere om sager og håndtering af 

sager og spørgsmål, som er en stor belastning for medlemmerne i bestyrelsen. Prioritering og fokusering 

kunne være nøgleord, og anerkendelse af at man ikke kan nå alt. 

Sigrid opfordrer til at vi giver feedback på vores oplevelser med den støtte DOF-central yder os lokalt. 

DOF Sønderjylland 
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Bestyrelsen folder vores oplæg under pkt. B ud, og beder om at få redskaber til at få overblik og fokusere 

vores indsats. 

Sigrid gennemgik processen frem til at udarbejde DOF strategi. Dof-sj skal inden den 25 april 2020 at komme 

med input til strategiens indhold. Her er et par forslag som kan suppleres 

• Dof skal blive bedre til at kommunikere vores resultater. 

• Synlig sammenhæng imellem dof naturpolitik og natursyn, og de synlige resultater af dof faktiske 

indsats. 

• Dof kan være med til at gøre natur og fugle mere forståeligt og spiseligt for andre mennesker. 

• Dof kan udfordre mere i debatten og gå imod den politiske korrekthed, f.eks. overfor forståelsen af 

landbrugets betydning for natur og fugle. 

• Dof kan facillitere projekter på borgerniveau, og samle grupper som er villige til at etablere natur på 

egne eller andres arealer.  

C. Redeansvarlig for Bankel Havørn er Jesper, Martin er blevet spurgt fra en lokal om han måtte få 

tjansen 

Jesper har tjansen 

D. Hvordan gik det med foredraget i Haderslev 

Godt arrangement, med ca. 25 deltagere. 

4. Henvendelser. 

 

E. Bestyrelsens sammensætning. Liva er rejst, Jørn vil gerne af med formandsposten, Gert indstilles 

men fra hvornår, Martin vil gerne stoppe til generalforsamling,  

Gert er 1. suppleant og træder ind i bestyrelsen. 

Jørn ønsker at fratræde formandsskabet pr. 6. november 2019. Jørn fortsætter som menigt medlem sin 

valgperiode ud. 

Bestyrelsen konstituerer sig med ny formand Gert. 

Bestyrelsen tager Martins udmelding til efterretning. 

Livas opgaver med google drev skal overgå til en anden. Uafklaret pt. 

F. Nu med nyhedsbreve (Jesper) 

Det første nyhedsbrev er kommet ud, og det er rigtig godt. Tak til Jesper for indsatsen om at få det op at stå. 

Vi har nu facebook, nyhedsmailen og hjemmesiden som vores kommunikationskanaler. Vi vil være 

opmærksomme på at der er sammenhæng imellem de forskellige kanaler. 

G. Med i den sønderjyske bog (Liva har sendt en mail, man kan også svare direkte til Liva om det er 

noget) 

Ingen i bestyrelsen har lyst til at deltage. Martin Iversen er foreslået. Jan følger op.  

H. Mobilepay afmeldt 

OK 

I. Skal vi søge fonden (Vores Natur) / tilskud til et eller andet (Jørns mail fra 17/10) 

Ingen aktuelle forslag. 

J. Lidt fra mødet med Martin Reimers (Jørn, Bjarne) 

Referatet fra mødet sendes rundt. 

K. Folderstatus (alle) 

Er besvaret til fuglenes hus 

L. Møde med NST (Gert) 
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PAS PÅ kort vil blive drøftet på næste møde. 

M. Medvirken i bog om Sønderjylland (mail fra Liva) 

Se pkt. G 

 

5. Aktuelt NU – Årsplan, herunder kommende projekter 

 

● Generalforsamling og Årsmøde (februar) 

Generalforsamlingen afholdes i Sønderborg næste gang. Gert og Bjarne sørger for lokaler. 

Generalforsamlingen afholdes den 2. februar 2020. 

Årsmøde i Rødekro arrangeres af Jørn. Den 19. januar 2020 fra 15.00-20.00. Jørn giver besked om Rødekro er 

ledig. Alternativ den 12. januar 2020. 

Øvrige punkter herunder udgår!! 

● 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) 

 

6. Aktiviteter for medlemmerne / medlemspleje 

 
A. Martin skal huske at se i kalenderen så Årø ikke ligger på Ballum Gåse turen. 

Årø blive aflyst på grund af dårligt vejr. 

B. Julearrangement sat i gang  

Der kommer oplæg om Hedehøgen ved Jesper. 

7. Medier og kommunikation 

A. Hjemmeside. 

Ingenting 

B. Facebook 

Ingenting 

C. Diverse. / evt. snak om domænenavnet / opklaring (Bjarne) 

Jesper aflyser gamle domænenavn. 

8. Naturpolitik 

A. Det Grønne Råd. 
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Ikke nyt. 

B. Lillebælt og Fyn (Jørn) 

DOF er principielt er tilhænger af vindmøller. Hvis det konflikter med fugleinteresser vil Dof sj kigge på det. 

C. Opdateret udpegninsgrundlag for Natura 2000-områderne (Jesper og Jørn) 

Jesper arbejder med det. 

D. Opgravning af kanal ved Hindemaj (Martin) 

Aftale indgået med Hadeslev kommune om oprensning kan ske udenfor yngelperioderne. 

E. DOF i Vandråd  

Vandråd Lillebælt: Jørn 

Vandråd Vadehavet: DOF sj ønsker at medlem til vandrådet Vadehavet repræsenteres via Esbjerg. Gert 

kontakter Esbjerg. 

Vandråd Vidåen tager Jan 

9. Næste møde 

10. Eventuelt 

Jesper tager Martins fugletur med Haderslev kommunes personaleforening. 


