
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland
Bestyrelsesmødet afholdes: Dato: 17. juni Hos: Udendørs Adresse: Bommerlund Plantage
Referatet er skrevet Dato: 20. juni Referent: Jørn Vinther Sørensen
Deltagere: Gert Fahlberg, Bjarne Nielsen, Ole Tønder, Jesper Leegaard, Gabor Graehn, Jan 

Ravnborg og Jørn Vinther Sørensen
Evt. fraværende: Finn Just Christensen
Punkt Emne Handling

1 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2 Rundt om bordet
2.1 Sidste rep-møde

Selve mødet i april blev aflyst pga Corona-smittefare. Medlemmerne indsendte skema til 
afstemning, og vi fik selvfølgelig det nødvendige materiale til gennemlæsning (235 sider) 
og videoer, hvor formand gennemgår årsberetning, og chef for medlemsservice 
gennemgår resultat og budget. (Gert, Ole)

2.2 Indkomne emner #1: Det nye feltprojekt (Gert)
Vi skal have et nyt møde med Thomas Vikstrøm til efteråret. Bjarne og Gert 

arbejder videre 
herpå.

2.3 Indkomne emner #2: Direktør Sigrid Andersen har åbnet for bl.a. fugleture. Hvad gør vi nu 
i DOF Sønderjylland? Noget skal vel meldes ud. Nyhedsbrev, facebook og hjemmeside.
Gert skriver et kort nyhedsbrev, der også kommer på facebook og hjemmeside. Husk at omtale 

myndighedernes 
retningslinjer!

2.4 Indkomne emner #3: Møde om DOFs fremtidige strategi (Gert, Ole)
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Gert, Ole og en tredjemand evt. en udenfor 
bestyrelsen.

2.5 Igangværende emner: Investering i salgsfremmende materialer (Jan, Ole)
Jan og Ole arbejder på at indhente tilbud osv. 
Ønsket er, at vi anskaffer os x antal standere til plakater, som kan bruges ved diverse 
events, fx Ørnens Dag.

Jan og Ole giver 
status på næste 
møde.

3 Naturpolitik
3.1 Det Grønne Råd. Poster skal fordeles, så vi har medlemmer i alle 4 kommuner.

Gert spørger emner i Aabenraa og Haderslev kommune
3.2 Sønderborg: Lokalpolitik: Henvendelser fra borgere som fx Sönke Büsen (Gert, Gabor)

Gert har svaret at konkrete emner vil vi forholde os til evt. vil vi medinddrage OAS.
Bjarne deltager i et råd nedsat i forbindelse med etablering af Naturpark Nordals.

3.3
“Haderslev Kommune har fjernet § 3 Naturbeskyttelsen fra et overdrev ved Starup tæt på 
Haderslev Fjord”  (Jørn)

Jørn havde taget fotos af området. Jesper spørger 
Karen, hvad 
fjernelsen af §3 
betyder.

3.4 Sønderborg: Lokalpolitik: I Center Øst (Plantorama osv.) er der en kunstig og meget høj 
larm af mågeskrig. Det lyder som optagelser fra højttalere. Kan / vil vi gøre noget? (Ole)

Ole undersøger 
sagen nærmere

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

Naturens Dag. Jan har et arrangement i DN regi. Han inviterer DOF med.



5 Medier og kommunikation
5.1 Hjemmeside, facebook, nyhedsbrev, Google Drev, (evt. mail og kalender)

Hjemmesiden kan være tung at arbejde med. Nyhedsbrevene er populære. 20-30 har vi 
ikke korrekt mailadresse på.
Vi starter månedens fugl op: Gert indleder med storspoven i juli, Jørn fortsætter med 
Islandsk ryle i august og Jesper kommer med fiskeørnen i september.

6 Næste bestyrelsesmøder
Næste møde den 9. september hos Jesper.

7 Eventuelt


