
 

Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 
Bestyrelsesmødet afholdes: Dato: 6.5.21 kl 19 Hos: Naturen Adr: Bommerlund Plantage v hytten 
Referatet er skrevet d: Dato:9.maj 2021 Referent:Jørn Vinther Sørensen 
Deltagere:  
Alle bestyrelsesmedlemmer 
var til stede 

 

 

Punkt Emne Handling 

1 Godkendelse af dagsorden Hvem gør hvad? 

 Blev godkendt  
2 Rundt om bordet  
2.1 Sidste / kommende rep-møde (Gert, Bjarne, Jørn)  
 Et hovedpunkt på repræsentantskabsmødet var DOFs fremtidige 

strategi, der blev præsenteret og som vi kan komme med 
indvendinger til. Et revideret udkast til strategi bliver fremlagt på 
repræsentantskabsmødet i november 2021 til godkendelse.  
 
 
 
En afdeling fortalte, at de havde delt deres facebook-side op i 2 
dele: En del er forbeholdt medlemmers mange billeder. En 
anden del er forbeholdt øvrig vigtig information. Afdelingen var 
glad for denne opdeling, da vigtig information så ikke forsvinder 
blandt de mange billeder. 

Jørn retter henvendelse til Knud 
Flensted om 2 punkter, der er 
uklare. 
Jørn retter henvendelse til 
Elisabeth Bech om vi ikke skal gøre 
det samme 

2.2 Gennemlæsning af og opfølgning på vores aktuelle handlingsplan 
(Gert) 

 

 Den gamle handlingsplan for 2020 overføres til 2021 (corona)  
2.3 Dato for Generalforsamling 2021 + organisering (Gert)  
 Generalforsamling 2021 afholdes den 29. august. Vi planlægger 

som aktivitet en fugletur. 
Jesper forespørger Hohenwarte om 
det kan blive der.  
Jesper sender indkaldelsen til Gert. 

2.4 Hvordan fungerer vores "kommunegrupper”/kommune-
repræsentanter? (Gert) 

 

 Tønder og Haderslev fungerer godt. 
I Sønderborg er der et godt samarbejde med OAS om bl.a. 
fugleture. 
Aabenraa halter lidt. 

Vi vil arrangere ture i Aabenraa 
kommune evt. i samarbejde med 
DN 

2.5 Anmodning om økonomisk tilskud fra storkene.dk. Hvad er 
status? (Gert) 

 

 Vi vil gerne støtte storkene med et beløb til biotopforbedringer. Gert har bolden 
2.6 Udlægning af redeflåder til Sortterner i Bremsbøl Sø (Hvem 

deltog? Jesper, Jan?) 
 

 Jesper var i Bremsbøl til udlægning af redeflåder. Læs mere på 
hjemmesiden. 

 

2.7 Hårdere straffe for faunakriminalitet. Iflg DOF-nyhedsbrev skal 
forslaget efter planen diskuteres i Folketinget den 27. april. 
Status? Hvem kan opdatere bestyrelsen? (Ole) 

 

 Vi har kendskab til at der er et forslag i folketinget om øget 
strafferamme for faunakriminalitet, men der er ikke vedtaget 
noget endnu. 

 

2.8 Lokalafdelingsmøde om punkt- og spontantælling, se nyhedsbrev 
fra d 9.3 (Ole) 

 



 Et møde blev aflyst i efteråret på grund af corona. Gert aftaler med Thomas Vikstrøm, 
hvornår det så kan blive. 

2.9 Naturnationalparker og urørt skov på statens arealer. Hvad er 
bestyrelsens holdning, og hvad bør vi sige udadtil / i ekstern 
kommunikation? (Ole, Gert, Jan, Jesper) 

 

 DOF Sønderjylland har indstillet 2 områder til 
naturnationalparker. 
Første område omfattende Hønning, Lindet og Arrild plantage og 
hedeområde. 
Andet område er Draved skov/Kongens Mose. 

 

2.10 Fokusart i Sønderjylland: Vi tæller toppet lappedykker igen i år 
(Ole, Jesper) 

 

  Alle bestyrelsesmedlemmer 
opfordrer alle til at lægge mærke til 
Toppet lappedykket i 2021 og 
registrere al yngleaktivitet 

2.11 Hvor skal "kilden" for DOF's lokalitetsbeskrivelser på 
hjemmesider placeres og vedligeholdes? (Gert: ”til orientering - 
og måske overvejelse”) 

 

 Blev ivrigt diskuteret. Bjarne spørger Gerda Bladt om hun 
vil give sig i kast med 
lokalitetsbeskrivelser. 

2.12 Forespørgsel fra facebook, DOF Sønderjylland: Kursus for 
begyndere (Ole) 

 

 Vi ønsker at starte et kursus i 2021/22 Jørn spørger Martin Liebermann 
om han er interesseret i at 
undervise igen. 
Ole tager fat i Fuglenes hus for at få 
tilsendt hvad de har af materiale. 

3 Naturpolitik  
3.1 Det Grønne Råd  
 Ingen møder afholdt på grund af coronaen.  
3.2 Normsted Hede, Lars Maltha. Hvad er status? Er sagen lukket fra 

vores side? (Ole) 
 

 Tønder kommune er forespurgt. Der er givet tilladelse til 
fældning af træer. Med hensyn til grøftegravning undersøger 
Tønder kommune sagen. 

 

 Påbegyndt opførelse at Traktortrækbane. Hvad er status? 
(Jesper) 

 

 Ikke nogen sag for os.  
4 Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (altid 

fremtidige events) 
 

4.1 På bestyrelsesmødet følger vi den fastlagte årsplan og tilføjer 
aktiviteter hvor relevant 

 

 Vi følger planen men har været ramt af de restriktioner og 
begrænsninger som coronaen har påført os. 

 

5 Medier og kommunikation  
5.1 Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, Google Drev, evt. Google 

Mail og Google Kalender 
 

 Fungerer godt  
5.2   
   
6 Næste bestyrelsesmøder  



 Torsdag den 5. august igen i Bommerlund plantage, hvor det 
forhåbentligt bliver varmere. 

 

7 Eventuelt  
 Vi fortsætter med månedens fugl: 

Juni: Jan skriver om natravn. 
Juli: Gert finder en fugl at skrive om. 
August: Jørn finder en fugl. 
September: Bjarne skriver om en fjerde fugl. 

 

 


