
Bestyrelsesmøde 4.9. kl. 19 
hos Bjarne, Borgmesterløkken 3, 2tv, Sønderborg 

 
Afbud Ole og Jan 
 
Dagsorden: 
 
1.Godkendelses af referat 
Godkendt 
Opfølgning fra sidst: Tidspunktet for stop af gravning i klæggraven 
stopper 15 marts så fuglene får fred tidligere end først besluttet. 
2. Medier 

Hjemmeside 
Det går lidt trægt. Fotos fra konkrete aktiviteter efterlyses, også gerne 
med folk og ikke kun fugle. 
Tilmelding til nyheds-advisering er ikke klar endnu 
 

 
Facebook 

En person er blokeret, fordi der var lagt materiale op som ikke hører 
hjemme på vores facebookside. 
 

Panurus 
Dof-sj støtter udgivelsen af Panurus økonomisk frem til 31. December 
2018, som besluttet af dof-sj-bestyrelsen. 
Herefter er Panurus et OAS blad, og OAS har det fulde ansvar 
redaktionelt og økonomisk for Panurus. 
Jørn meddeler Kaj Abildgaard beslutningen. 
 

Overgangen fra Panurus til hjemmesiden. 
Gabor ønsker ikke at stå for hjemmesiden fra årsskiftet, og Dof-sj skal 
finde ny hjemmeside ansvarlig. 
 

● Forslag om flere brugere til hjemmesiden. 



● OBS på at hjemmesiden er ajour og dagsaktuel. 
● Forslag om at Sjove historier hører til facebook og artikler til 

hjemmesiden. 
 
OBS! Punkt til næste møde om hjemmesiden 

 
Google Drev/Google kalender 

Udsættes 
 
3. Rundt om bordet 

Ole laver en standard dagsorden (Ole). 
Er undervejs. 
 

Nærbilleder af biæder af Kai Nissen. 
Elisabeth er blevet kontaktet af Torben Andersen, som mener at 
yngelområdet er overrendt og at mange ikke viser den fornødne hensyn 
til biæderne, og ikke har tilladelse til at færdes på arealerne. 
TA er bekymret for om biæderne kan fastholdes i området som 
ynglefugl, på grund af de mange forstyrrelser. 
 
OBS: Se appendix (19.9.18) nederst på siden. 
 
Der skal gøres en aktiv indsats for hvoraf det fremgår at Dof-sj frabeder 
sig billeder af biæder for at give dem fred. Jesper kontakter Jesper Tofft 
som er artskoordinator til at lave en artikel om biæderen til hjemmesiden. 
Følges op med facebook opslag til foråret. 
 
Friluftsrådet og ansøge til projekter (fra sidste referat) fx øer til Bundsø. 
Vi får en henvendelse fra Egon når der er mulighed for at søge midler. 
Der er oprettet en ny fond fra skibsreder Jepsen med det formål at støtte 
fugleinitiativer i Sønderjylland. Jesper sender materiale til Bjarne. 
 
Bioblitz i Abkær Mose. 
Udsættes 
 



Kursus i Vejle om formidling. 
Ole, Martin og Liva deltager 
 

Tilbagemelding på DOF’s nye ”medlemsselvbetjeningsside”. 
Udsættes til næste gang år Ole er på banen igen. 
 

Ansøgning fra Dof ung 
Anton Liebermann søger om tilskud på 2000 kr til ophold på Christiansø 
for at medvirke i et ringmærkningsprojekt. 
Bestyrelsen beslutter at støtte med 2000 kr. Beslutningen er enstemmigt 
vedtaget af de stemmeberettiget, fordi Anton gør et super godt stykke 
arbejde, og jo blandt har stillet op til julehygge med et meget vellykket og 
spændende oplæg om sine oplevelser som ringmærker, og har skrevet 
artikel om sit arbejde. 
 

Dofbasemøde (Bjarne). 
App til iphone er under udvikling. Android har været der længe og virker. 
Billeder har begrænsning på 5 mB til dofbasen. 
Angående lokalitetsgrænser er vi meget godt med i Dof-sj. 
De der indtaster i dofbasen opfordres til at være mere præcis om de 
data som indtastes såvel geografisk som adfærd. 
 

Hedehøgen 
Her har det vist sig at gode præcise indtastninger har ført til fund at nye 
ynglepar. 
I år har det vist sig at det var vigtigt at rederne har været hegnet, fordi de 
ellers ville gå til i den meget tidlige høst. 
 
 
4. Naturpolitik 

Natura 2000 (Karen, Jesper, Lene) 
Intet nyt 

 
Skarvetræer i Nørresø 

Er forsvundet af sig selv? Og er ikke fjernet af firmaet HaveJan! 



 
Adgang til Saltvandssøen fra Vidåslusen 

Så vidt bestyrelsen er informeret er det ikke tilladt at færdes på vejen 
hverken i bus eller til fods. Det har formodentlig været en fejl at man har 
haft lov til at færdes til fods. Dof-sj vil ikke tage spørgsmålet op igen. 
 
Grønne råd: Sønderborg møde 27.9 (Bjarne) og nyt fra Krusmølle (Lene) 
OAS har anmodet om en plads i det grønne råd i Sønderborg. Afklares 
på næste møde i rådet. 
Nu skov ved Oksbøl skal besigtiges. 
 
Der skal laves nyt forlystelsesområde ved Krusmølle, via ny lokalplan. 
Dof har i samarbejde med DN kæmpet med projektet og 
miljøvurderingen, men har ikke formået at ændre et komma i projektet. 
 
5. Arrangementer 

Feltkursus: Fanø og weekenden 29-30/9 
Feltkursus med Kim Fisher. Er annonceret i denne uge med mere 
information i løbet af ugen. 
Kurset er gratis for de tilmeldte og går under initiativet medlemspleje for 
Dof-sj. 
 

Foredrag. 
Vi tager det op igen på november mødet, med henblik på et foredrag 
sidst på vinteren. 
 

Naturens dag den 9.9 
Eventen springer vi over vi er for sent i gang. 
 
6. Opsamling til november Repræsentantskab-weekend 
Udsat 
 
7. Evt. 
 
Se Bjarnes bogsamling af fuglebøger/naturbøger 



Lene har solgt sit hus, og Lene flytter til Sjælland 
Forslag om at vedlægger referater af møder som bilag til dette referat, 
fremfor at skrive referat af referat. 
 
 
 
NÆSTE MØDE 13. November 2018 hos KAREN 
 
 
Appendix (19.9.18) vedr. punkt 3 
"Kai Nissen har lagt nærbilleder af biæder på facebook i gruppen "Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF)". 
  
På den baggrund har vi på det seneste bestyrelsesmøde diskuteret folks 
færden nær kolonien i vores område. 
  
Vi havde på det tidspunkt kun kendskab til fuglene i vores område, og vi 
har efterfølgende fået oplyst, at billederne ikke er taget ved kolonien hos 
os. 
  
Vi fastholder dog vores konklusion, hvor vi fortsat opfordrer folk til at 
blive på offentlig vej, der hvor biæderne yngler.  
  
Samtidig giver vi vores uforbeholdne undskyldning til Kai Nissen, fordi 
det oprindelige referat antydede, at han havde været for tæt på kolonien 
i Sønderjylland." 
  
Venlig hilsen 
  
Jørn Vinther Sørensen 
Formand i DOF Sønderjylland 


