
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland
Bestyrelsesmødet afholdes: Dato: 06.07.22 Hos: Naturen Adresse: Frøslev Mose

Referatet er skrevet d: Dato: 09.07.22 Referent: Jørn Ordstyrer: Ole

Deltagere: Bjarne, Gabor, Gert, Jan, Jesper, Jørn, Maiken og Ole

Evt. fraværende: Peter og Wilhelm

Punkt Emne Handling

1 Godkendelse af dagsorden (Ole)

Dagsordenen blev godkendt.

2 Rundt om bordet

2.1 Sidste / kommende rep-møde. Ekstraordinært møde pr ”snail-mail” (Ole, Gert, Bjarne)

Der er 2 ekstraordinære møder for repræsentanterne i den nærmeste fremtid, som alene
foregår bag computerskærmen.

Materiale er sendt til repræsentanterne, og DOF venter vores svar. 

I al sin enkelthed er DOF alene berettiget til at modtage arv og anden form for gaver, hvis
DOF er medlem af Bird Life Europe og ikke Bird Life World. DOF-repræsentanterne skal 
stemme om, at DOF skal være medlem af Bird Life Europe.

Gert, 
Bjarne og 
Ole 
stemmer.

2.2 Status på engfugle-projektet (Gert)

Peter forlader DOF Sønderjyllands bestyrelse pr. 1/7 2022, da han flytter til Fanø. MEN 
han er fortsat tilknyttet engfugleprojektet.

Til efteråret kommer et skrift om projektet forfattet af Gert og Jesper Tofft
Gert og 
Jesper Tofft

2.3 Udlæg for mad til bestyrelsesmøder (Ole)

Har medlemmer haft udlæg for mad etc. overfører Jesper beløbet til medlemmernes 
bankkonti. Kontonummeret og registreringsnummeret oplyses til Jesper pr. mail, telefon 
eller på anden vis.

2.4 NNP-projektgruppe. Status? Noget nyt? (Gert, Wilhelm)

Bent Pedersen er DOF Sønderjyllands repræsentant.

Wilhelm er med i andet regi.

2.5 ”Skræmmekampagne” mod gæs ved Haderslev Dampark (Wilhelm) Se evt. mail fra d 12.4

Drøftet. Wilhelm er blevet interviewet til P4-Syd.



Kommunen har i en kort periode opsat en højttaler med skræmmelyde. Aktiviteten har 
kortvarigt skræmt gæssene men også de lokale beboere, som er blevet forstyrret af 
skræmmelydene.

2.6 Bestyrelsens opgaver og tillidsposter (Ole)

Ole 
kommer 
med et 
skema til 
næste 
møde.

2.7 Møde om projekt med Dansk Handicap Forbund (Gert)

Flere lokaliteter er handicapvenlige: Hindemade, Slivsø, Bremsbøl sø, Kær Vestermark og 
Søgård mose.

Gert har 
kontakten 
til 
forbundet

2.8 Lokalafdelingstilskud (Gert)

Vi modtager tilskud 2 gange om året. Beløbet er afhængigt af, hvor mange medlemmer vi
har.

2.9 Det nye danske center for vadehavsforskning (Gert)

DOF centralt støtter projektet.

2.10 Snuble-liner over en badebro…. for at holde måger væk (Gert)

Vi har fået oplyst at der ikke skulle være lovregler herom. Klageren kontakter selv 
kommunen.

2.11 Månedens Fugl. Udfyldes x måneder frem i tiden.

August: Bjarne skriver om alm ryle

September: Ole finder en fugl at skrive om

Oktober: Jesper finder en fugl at skrive om

November: Gert skriver om vindrossel

December: Gabor skriver om sjagger

Januar: Jan skriver om rød glente

Februar: Maiken skriver om sortspætte

Marts: Jørn finder en fugl at skrive om

Alle skriver 
om en 
fugl� �

2.12 Heldagstur med bus for aktive medlemmer (Jesper)

Der var tale om et vellykket arrangement, som vi ønsker at gentage.

2.13 Novana-tælling af grågæs (Ole)

Dem der har lyst til at deltage kontakter rdn@bios.au.dk

Mere kan læses på www.fugledata.dk

mailto:rdn@bios.au.dk


3 Naturpolitik

3.1 Det Grønne Råd. Status (Bjarne)

Problemet med kite-surfere ved Katholm tages op i Det Grønne Råd. Hvis der ikke 
kommer gang i Det Grønne Råd sender vi en henvendelse til kommunen

Bjarne og 
Gert

Henvendelse fra Sønderborg Kommune, Vand og Natur. Hvordan laver vi Birkepøl?

Der kan skabes et godt område, hvis stedet kommer under vand. Vi er i kontakt med 
kommunen.

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 2023 (Gert) Lokale? Foredrag? Priser? Dato?

Generalforsamlingen bliver på Klægagergård den 5/2 2023.

5 Medier, kommunikation (Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, Google (Drev, Kalender)

5.1 Peter er flyttet til en anden lokalafdeling. Hvad gør vi nu med de opgaver Peter varetog?

En takkegave er vel på sin plads? (Ole)

Maiken overtager Peters opgaver omkring hjemmesiden

Jesper sørger for gave til Peter

Maiken

Jesper

6 Næste bestyrelsesmøder

Næste møder bliver den 13. september kl. 19 hos Jesper, den 8.11.2022 kl. 19-22 i 
Rødekro og den 15.1.2023 kl. 15-20 i Rødekro.

Winnie fra Rødekro kro har skriftligt bekræftet, at vi har reserveret lokalerne i Rødekro 
på ovennævnte tidspunkter.

7 Eventuelt


