
Referat af bestyrelsesmøde hos Jørn, Kongevej 
64, Haderslev kl. 19 den 24.04.2019

Afbud: Karen, Jesper og Jan

1. Godkendelse af referat

Godkendt efter små rettelser

2. Repræsentantskabsmøde

A. Kommende rep-møde i april

Liva Fordelingsnøglen gør at vi kun får 7 %., Økonomi bliver mere overskueligt 
sammen med alle 

lokalforeningerne. Vi er en enhed.

3. Henvendelser

A. Kan referaterne læses på hjemmesiden (Per Bangsgaard spørger)

Vi arbejder på det så hjemmesiden kommer op og køre. Jesper har møde snarest 
med DOF Fyn som

har samme hjemmeside. Gabor ligger det  ud fra sidste møder.

B. Bestyrelsens forskellige opgaver (Jørn)
Karen, Martin, Jesper og Jan mangler lige at skrive  om deres opgaver. På 

Rødekro møde næste gang 
kan vi snakke om vi dækker DOF 4 strategiske mål.  Ole kommer med et tabel, 

som vi kan udfylde.

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)

● Foredrag plus felttur (sept/okt)

● Felttræf (oktober)

● Bestyrelsesmøde før efterårets rep-møde (oktober/november)

Vi kommer med input til årshjul til næste møde (Ole). Vi har sat punkter på, se 
overnævnte.

5. Aktiviteter for medlemmerne / medlemspleje

A. Tur med OAG (Gabor). Det bliver den 3/8. kl 11 ved Aventoft, så Nørresø og 
Saltvandsøen. Højvande kl 1630. Gabor vil invitere Jesper Toft, Hans Christensen,
Martin Iversen. Husk Pas

B. Forslagene. (Tur med Louise Ekberg, Kragefugle med Allan Guido  eller Olle 
Lilløre, , måger og Henrik Knudsen, Jens Gregersen). Hvad vælger vi.
22/9 kl 13-15  Jens Gregersen  fortæller på Haderslev Bib.
Forslag om Jesper spørger Jens G. om man dagen før kan besøge Vorsø dagen før
og lave en tur derover.
Tovholdere snak næste gang i Rødekro om hvordan vi gør med de større 
arrangementer. 

C. Vibeforedrag. Vi tager ons 27/11 kommer Niels Andersen og fortæller om Viben. 
Jørn undersøger sted.

D. Andre ture (Årø, Gå til fugl)

E. 16/6 Nattergale tur i Sønderborg

6. Medier og kommunikation

A. Hjemmeside. 

B. Facebook

C. Diverse. Ungeansvarlig (Jan og Ole)

Ungeansvarlig bliver Jan. 

7. Naturpolitik
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A. Det Grønne Råd. Svebs tager Åbenrå. 

B. Høring af forslag til forvaltningsplaner for biodiversitetsskov (mail sendt af 
Jørn 2.april)
Vi snakkede om det og vi kan ikke gøre noget.

C. Japansk TV ville filme.

Vi skrev at det var en dårlig ide. 

D. Østers og blåmuslinger i Vadehavet (mail fra Jørn 20.3)

Vadehavs gruppe mener at det skal gøres så skånsomt så muligt. Vi snakker 
med Knud i weekenden.

E. Møde om Kassø, Åbenrå (mail fra 20/3, Jørn)

Læst.

F. Ynglefugle. 

Vi kunne ikke beslutte idag om vi kan støtte projektet. Måske kan de komme om 
fortælle om det

8. Næste møde

Vi ses torsdag 15/8 Gert og 6/11 Lars-Peter.

9. Eventuelt
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