
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 
Bestyrelsesmødet afholdes: Dato: 25.2.2020 Hos: Jan Adresse: Nørrehedevej 11, Højer 
Referatet er skrevet d: Dato: 25.2.2020 Referent: Karen Raagaard 
Deltagere: 
Afbud: 

Alle undtaget Finn 
Finn 

 

Punkt  Emne Handling 
1  Godkendelse af dagsorden 

Herunder debat/godkendelse af ny skabelon til dagsorden/referat (lavet af Ole) 
 

  Godkendt og lagt på hjemmesiden.  
Ole er ordstyrer, idag og fremover 

 

2  Rundt om bordet  
2.1  Sidste rep-møde  
  Er drøftet på Rødekro-mødet  
2.2  Naturpolitisk arbejde generelt i DOF-S og support fra Fuglenes Hus / DOF centralt 

(Gert) 
 

  Vi vurderer at vi har en god løsning hvor vi tager udfordringerne fra sag til sag, som er 
forankret lokalt. I konkrete problemstillinger kan Dof-central og Karen bistå med 
myndigheds-vinklen, og spotte pointer i afgørelser som skal granskes med henblik på 
at tage stilling til om DOF-Sønderjylland beslutter at klage. 
Vi har således fravalgt temadag om generel oplæring af hele bestyrelsen i denne 
omgang. 

 

2.3  På Generalforsamlingen kom der forslag om mere fokus på hvervning af nye 
medlemmer. Jeg er positiv. Hvad kan vores første skridt være? (Ole) 

 

  Det er først og fremmest hovedforeningen der kører kampagner om hvervning af nye 
medlemmer. Vi kan lokalt blive bedre til at annoncere vores ture, også for ikke 
medlemmer. Og her være opmærksomme på at få hvervet medlemmer. 
Vi kan bruge vores medier….hjemmeside, facebook. 

Jesper 
følger op på 
fb og 
hjemme- 
side. 

2.4  Formidling: Gode historier om fugle. Jeg er tilhænger af, at vi kommunikerer på flere 
forskellige medier. Jeg har en idé til formidling ved events, fx Ørnens Dag (Ole) 

 

  Forslaget om stander-bukke til at ophænge A3 (gratis) og større formater (koster et 
beløb) opslag på med specifikke emner. Bestyrelsen bakker op om indkøb af 2 
standere. Jan vil undersøge mulighed for fonde eller andet tilskud. 

Ole og Jan 
følger op og 
laver et 
oplæg. 

2.5  Opfølgning på mødet i Rødekro med Andreas Winding fra HB. (Gert)  
  Vi vender mødets pointer, og vurderer mødet var godt.  
2.6  Fremtidigt samarbejde og forhold mellem DOF-S og OAS. (Ole, Karen)  
  DOF-Sønderjylland har ophævet DOF lokalgruppe i Sønderborg området. OAS er 

anerkendt som DOF Sønderjyllands gode samarbejdspartner i Sønderborg, og 
bestyrelsen ønsker at samarbejdet med OAS fortsætter i en gode tone til fælles 
bedste. 
Bestyrelsen vil følge op med at beskrive hvordan generalforsamlingen skal behandle 
indkomne forslag 14 dage før, og hvilke forslag generalforsamlingen på dagen kan 
stille til handleplanen? 

Jesper 
følger op. 

2.7  Hvad gør vi med alle de gamle kartotekskort fra før DOF-basen? (Bjarne)  
  Den helt store udfordring er at få ressourcer til at løse den opgave vi nu finder mest 

hensigtsmæssig. Forslag om at første skridt må være indscanning, eller at data 
indtastes i excl. ark. Der er enighed om at det er synd at det går tabt! 
Vi spørger DOF-central om hjælp. 

Bjarne 
følger op. 

2.8  Forslag til konkrete projekter: Ynglende toppet lappedykker (Jesper)  
  Et projekt der kan samle DOF -Sønderjylland, som en rød tråd over sæsonen. Jesper 

sætter i 
gang. 



2.9  Ildfugleuddannelse (Jørn)  
  Er passé. Et projekt i Natur og ungdom som udfordrer deltageren.   
2.10  Repmøde referat fra nov (Gert, Bjarne)  
  Er fremlagt  
2.11  Sigrid på besøg (Karen, 2019)  
  Er afsluttet  
2.12  Bundsø og udsigtstårn (Gert)  
  Planer om gangbro omkring udsigtstårnet. Aage V Jensens fond står bag.  
2.13  Boligbirding. Status? (?)  
  Der er 18 deltagere i vores område.   
2.14  Lokale fugleture ifm naturserie på DR TV (?)  
  Jesper har lavet ture og der er ture til Årø. Vi skal bare klø på og lave flere ture. Gabor 

sørger for at de kommer på hjemmesiden. Husk at alle er velkomne også ikke 
medlemmer. 

Gabor 
sørger for 
ture på 
web. 

3  Naturpolitik  
3.1  Det Grønne Råd. Ingen er med i Aabenraa. Hvad gør vi? (Ole har en plan)  
  Karen overtager Haderslev. 

Forskellige forslag til Aabenraa afsøges. 
Gert følger 
op. 

3.2  Opdatering af udpegningsgrundlag (Jesper, nov 2019)  
  Er afsluttet.  
3.3  Vandrådstema-dag, 25.1.2020 (?)  
  Jan deltog, og der var gode indlæg, men ikke så meget som handler om fugle.  
4  Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (fokuser på de fremtidige events)  
4.1  Generalforsamling og Årsmøde (februar 2021)  
  Ikke aktuel  
4.2  Ørnens Dag (Sidste søndag i februar)  
  I Haderslev var der ca. 50 besøgende. I Ballum var der 40-50 besøgende. Lidt færre 

end andre år, som kan tillægges det dårlige vejr. 
 

4.3 a  Bestyrelsesmøde før forårets rep-møde (marts-april) 
DOFs natursyn - som skal fremlægges af alle lokalafdelinger ved det kommende 
rep.møde i april.  (Jesper) 

 

  Vi bør hver især komme med input (frist 5 dage før næste møde) til en drøftelse på 
næste bestyrelsesmøde (lige inden rep. mødet). 

Jesper+ 
Gert samler 
input til at 
drøft på 
best.mødet 

4.3 b  Pga ferie i udlandet kan jeg ikke deltage på mit første officielle rep-møde. Hvem vil 
med som gæst? (Ole) 

 

  Ole melder afbud til rep-møde. Jørn er suppleant.  
4.4  Skovens Dag (Første søndag i maj)  
  Ingenting planlagt p.t.  
4.5  Skagen Fuglefestival (maj)  
  Ingenting planlagt p.t.  
4.6  Fuglenes Dag (Sidste søndag i maj)  
  Ingenting planlagt p.t.  
4.7  Tur med OAG  
  Det er OAGs tur til at arrangere  
4.8  Felttræf (Oktober)  
  Ingenting planlagt p.t.  
4.9  Bestyrelsesmøde før efterårets rep-møde (oktober-november)  
  Afventer til senere møde.  
4.10  Øvrige arrangementer  
  Ingen forslag  



5  Medier og kommunikation  
5.1  Hjemmeside  
  Gabor indtaster relevant materiale løbende. Det kører godt. Der er ok materiale til 

rådighed. 
Bestyrelsens dagsordner, referater og andre formelle dokumenter skal lægges på 
hjemmesiden i sin endelige version. 

 

5.2  Facebook  
  Det kører rigtig godt og der kommer fortsat nye til. 

Kan der lægges en fast banner, hvor man kan melde sig ind i DOF. 
Jesper 
følger op 

5.3  Google Drev, Mail og Kalender 
Hvad er bestyrelsens forventninger til Google Drev og til mig som koordinator? (Ole) 

 

  Googledrev er bestyrelsens platform for udveksling af information og dokumenter, 
samt sted for opbevaring af foto, data, og gode eksempler. 
Bestyrelsen vurderer at kun relevante henvendelser skal gemmes (hvor vi har 
reageret) men andre henvendelser skal ikke gemmes. (ting som er til orientering eller 
taget til efterretning) 

Ole følger 
op på 
pladsproble
mer på 
Google 
Drev 

6  Næste møde  
  Onsdag den 15. april hos Karen 

Onsdag den 17. juni hos Gert 
Onsdag den 9. sep. hos Jørn 
Torsdag den 5. nov. hos Jesper 
Søndag den 17. jan. 2021 I Rødekro kl 15.00-20.00 
Generalforsamling den 7. feb 2021 

 

7  Eventuelt  
  Udflugt for frivillige til Gyldensten 

 
Forslag om “Pokal” for medlemmer som har gjort noget særligt som bør hædres. 
(Under overvejelse.) 
Langtursudflugt til Lille vildmose for medlemmerne. 
Oplæg om fugle Hostrup Sø i påsken (Ole og Bjarne) 
Etablering af stenrev i Lillebælt (Bjarne og Gert deltager) 
Hans Erik Lock tilbyder at donere fuglekasser som gaver til oplægsholdere mv. 

Jesper 
arrangerer. 
 
 
Jan. 
Ole+Bjarne. 
Bjarne+Gert 

 


