
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 
Bestyrelsesmødet afholdtes: Dato: 11.11.21 Hos: Gert Adresse: Sottrupskov 10, Sottrupskov 
Referatet er skrevet d: Dato: 13.11.21 Referent: Jørn Ordstyrer: Ole 
Deltagere: Gert, Jørn, 
Gabor, Bjarne, Jesper, Ole og 
Peter 

 

Afbud fra: Jan   
 

Punkt Emne Handling 
1 Godkendelse af dagsorden (Ole)  
 Dagsordenen blev godkendt.  
2 Rundt om bordet  
2.1 Sidste / kommende rep-møde d 20-21. november på Dalum Landbrugsskole  
 Materiale er sendt til repræsentantskabs-deltagerne, og Gert har videresendt til 

bestyrelsen i DOF Sønderjylland. 
 
Et forslag til afstemning er om der fremover kun skal være kernemedlemmer, hvilket 
betyder højere kontingent for dem, der i dag ikke er kernemedlem. 

Gert, 
Bjarne og 
Ole 
deltager 

2.2 Status på engfugle-projektet (Gert)  
 Gert og Peter skal i den kommende tid have et møde med Kaj Abildgaard og Viggo 

Petersen fra OAS. Peter og gruppen overvejer at inddrage Barsø som lokalitet, og Tontoft 
Nakke ændrer navn til Købingmark Strand. 
 
 
 

Peter/Ger
t søger 
NST om 
adgangstil
ladelse til 
Årø Kalv 
og Bankel 
nor. 

2.3 Opfølgning på foredrag med Hans Meltofte (Gert)  
 Såvel tilhørere som Hans Meltofte var særdeles tilfredse med aftenens forløb i de flotte 

omgivelser på Den Gamle Digegreves Gård. 
 
Gert, Bjarne og Gabor viste Hans Meltofte rundt på Ballum enge og Rømø dagen efter. 

 

2.4 Økonomisk støtte til arrangementer i DOF Sønderjylland (Ole)  
 Konkret vurdering af hver ansøgning. Formanden og kassereren kan træffe den endelige 

afgørelse uden at involvere den øvrige bestyrelse. 
 

2.5 Nyt logo til DOF Sønderjylland? (Ole, Peter)  
 Vi bevarer sortternen som vores logo. IT – skabelon til brevpapir og andre relevante 

skabeloner til DOF Sønderjylland designes. 
Peter 
arbejder 
hermed. 

2.6 Online sikkerhed / Datasikkerhed i DOF Sønderjylland (Ole, Peter) Hvordan bør vi 
kommunikere på hjemmesiden? Hvor bør vi gemme vores arkiv-materiale? 

 

 Google drev bruges til arkiv.  
Bestyrelsesmedlemmers email-adresser og telefonnumre ligger frit fremme. 
 
Peter holdt et indlæg om datasikkerhed eller nærmere datausikkerhed, der omhandlede 
emner, som resten af bestyrelsen ikke havde forholdt sig til. 
 
 

Peter og 
Ole 
arbejder 
videre 
med 
løsning 
heraf. 
 
I videst 
muligt 
omfang 
sender vi 
pdf-filer 



til 
hinanden 
fremover. 

2.7 Heldagstur med bus for aktive medlemmer (Jesper)  
 Vi aftalte at følgende skal inviteres med på tur: 

 
1. Turarrangører (gælder også OAS). 
2. Artikelskrivere. 
3. Leverandører af fotos. 
4. Bestyrelsen. 
5. Revisorer og ordstyrer. 
6. Flittigste indtastere på dofbasen (bosiddende i Sønderjylland) 
7. Facebookadministrator. 
8. Arrangører af medlemsaktiviteter. 
9. Vores kontaktperson i Hovedbestyrelsen.  

 

3 Naturpolitik  
3.1 Det Grønne Råd. Status? Noget nyt siden sidst? (Bjarne)  
 Grønt råd i Sønderborg har været ramt af corona (= ingen aktivitet). 

 
Den 7. december 21 har vi møde med NST Sønderjylland. 

Gert 
rykker 
NST 
Vadehave
t for et 
møde. 

4 Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (altid fremtidige events) 
På bestyrelsesmødet følger vi den fastlagte årsplan og tilføjer aktiviteter hvor relevant 

 

4.1 Generalforsamling og årsmøde 2022 (Gert) Lokale? Foredrag? Priser? Dato?  
 Generalforsamlingen bliver den 6. februar 2022 på restaurant Under Sejlet i Aabenraa. 

 
Hele 
bestyrels
en 
opfordres 
til at finde 
en 
foredrags
holder. 

5 Medier, kommunikation (Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, Google (Drev, Kalender)  
5.1 Fotopolitik vedrørende vores hjemmeside og nyhedsbrev (Jesper)  
 Jesper vil bruge årstidsaktuelle billeder og vil ikke stille krav om billeder i absolut 

topkvalitet. 
 

6 Næste bestyrelsesmøder  
 Den 23. januar 2022 kl. 15-20 på Rødekro kro om muligt. 

 
Andreas Winding fra hovedbestyrelsen inviteres til at deltage. 

Jørn 
kontakter 
Rødekro 
kro og 
Andreas 
Winding. 

7 Eventuelt  
 Valgforsamling og debat inden KV21 (Ole) 

 
Jesper stiller op den 29. november til juleklip og taler om storke. Jørn deltager også. 
 
Jørn har meldt sig som tovholder på punkttælling. 

Jørn 
skriver en 
artikel til 
hjemmesi
den om 
punkttæll
ing. 

 


