
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 
Bestyrelsesmødet afholdt: Dato: 23.1.2022 Hos: Rødekro Kro Adresse: Rødekro 
Referatet er skrevet d: Dato: 25.1.2022 Referent: Jørn 
Deltagere: Gert, Jesper, Jørn, Ole, Peter 
Afbud fra: Bjarne, Gabor og Jan 

 

Punkt Emne Handling 
1 Godkendelse af dagsorden  
 Dagsordenen blev godkendt  
2 Planlægning af generalforsamling og årsmøde  
2.1 Lokale er reserveret? Mad/drikke er bestilt? Foredragsholder er booket? Hvem er 

referent? Hvem tager PC med? Fugletur? 
 

 Lokaler på Restaurant Sejlet i Aabenraa er bestilt inkl. mad og drikke.  

3 foredragsholdere bliver Jesper og Peter fra bestyrelsen samt en ekstern Preben 
Jensen. 

Jørn bliver referent. 
 
Jesper og Peter tager PC med. 
 
Fugletur bliver med udgangspunkt fra restauranten. 
 

Peter kontakter 
restauranten 
efter deres 
vinterferie. 
Jesper spørger 
Egon om han 
fortsætter som 
revisor. 

2.2 Formandens beretning. Oplæg sendt fra GF (Gert)  
  Jesper og Jørn 

kommer med 
indlæg. 

2.3 Handlingsplan for 2022 (Gert)  
 Udover sproglige rettelser kommer nyt afsnit om udsendelse af velkomstbreve til 

nye medlemmer samt noget om engfugleprojektet. 
 

2.4 Budget for 2022, økonomi generelt. Regnskab 2021 (Jesper)  
 Gennemgået af Jesper. Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. Budgettet blev rettet til. Begge dele er klar til fremlæggelse 
på generalforsamlingen. 

Peter køber vin 
til 
generalforsamli
ngen 

3 Rundt om bordet  
3.1 Sidste / kommende rep-møde (Ole)  
 På seneste rep-møde blev besluttet, at DOF fremover kun har 2 medlemsgrupper: 

Kernemedlemmer og husstandsmedlemmer. 
 

3.2 Bekymret medlem: DOF-S’ håndtering af obs af mellemflagspætte i Gråsten 
Dyrehave. Skaber offentliggørelse af fotos og de mange besøg meget forstyrrelse i 
området? (Gert) 

 

 Emnet blev diskuteret. Spætten er ikke særlig sky, og vi gør ikke noget for at 
reducere folks adgang til Gråsten skovene. Langt de fleste fuglekiggere bliver pænt 
på stierne og anvender ikke play-back.  

Gert kontakter 
det bekymrede 
medlem 

3.3 Indstilling af medlem til Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken. Martin Iversen 
modtager genvalg. (Gert) 

 

 Vi indstiller Martin Iversen Gert sørger for 
det 

3.4 Engfugle-projektet (Peter)  
 Forløber planmæssigt. Mange af lokaliteterne er besat. 

 
I uge 10 afholdes møder med projektdeltagerne. 

Gert spørger 
Morten om 
adgangstilladels
e til Bankel nor. 



Jørn laver 
opslag på 
facebook og 
kontakter Helle 
Regitze 
angående 
lokaler 

3.5 Biodiversitetsnetværk. Hvem er interesseret? (Gert)  
 Bliver sendt videre til OAS. Måske er de interesseret. Gert sender 

invitationen 
videre til OAS 

4 Naturpolitik  
4.1 Det Grønne Råd (Bjarne)  
 Intet nyt  
4.2 Møde i Brugerrådet, hvor Jørn deltog (Pamhule osv.) (Jørn)  
 En eventuel naturnationalpark i Pamhule skov blev diskuteret. DOF Sønderjylland 

deler DOFs positive holdning. Dog er vi skeptiske overfor høje hegn. 
 

5 Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (altid fremtidige events)  
5.1 På tur med OAG i 2022? (Gabor, Ole)  
 Vi er interesseret i fortsat samarbejde Gabor 

planlægger 
sammen med 
OAG næste 
aktivitet 

6 Medier og kommunikation  
6.1 Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, (Jesper)   
 Intet nyt Jesper kigger på 

sortterne logo. 
6.2 Nyt fra IT-gruppen: DOF-mailadresser, Cloud-muligheder, skabeloner, Zoom-møder 

(Peter og Ole) 
 

 Vi får tildelt 12 nye mailadresser. Peter og Ole 
arbejder videre. 

7 Næste bestyrelsesmøder  
 Næste møde umiddelbart efter generalforsamlingen.  
8 Eventuelt  
 Månedens fugl 

 
Jesper skriver om solsort i februar. I marts vælger Jørn en fugl. I april vælger Gert en 
fugl, I maj vælger Ole en fugl og i juni vælger Peter en fugl at skrive om. 

Jesper, Jørn, 
Gert, Ole og 
Peter skriver   

 


