
 
 
 
  

 

 

 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde hos Gert, Sottrupskovvej 10, 
kl. 19 den 15.08.2019 

Afbud: Jan og Lars 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

2. Repræsentantskabsmøde 

 Gemmes til novembermødet 

På næste formandsmøde ønsker vi at løfte spørgsmålet om DOF vision og missioner for fuglene og målet for 

foreningens virke. DOF har mange gode politikker, men det er som om de ligger i skrivebordsskuffen og ikke 

bliver omsat til konkret handling. Afsæt i folder om vibe som blev lanceret i foråret som er blevet meget 

rosende omtalt af DOF centralt. Karen laver et lille oplæg som rundsendes og Jørn griber bolden og sætter 

det på dagsorden til næste møde. 

3. Henvendelser 

A. Kan referaterne læses på hjemmesiden. Jesper har møde med DOF Fyn 

Referatet kan læses på hjemmesiden 

B. Bestyrelsens forskellige opgaver. Ole har sendt den på mail. 

Ole udarbejder en endelig liste, som lægges på Googledrev 

C. Invitation til frivilligdag den 27/8 (Jørns mail, brugerrådsmøde) 

Ingen har mulighed for at deltage. 

D. Åbning af Marskstien og Højer Mølle 16/8 kl 13. (Jørn mail) 

Jan deltager så vidt vides. 

E. Sigrid spørger om træningsprogrammer i DOF regi, senest svar 17/8 

Vi ønsker vejledning og gode råd til hvordan vi tilgår myndighedernes sagsbehandling af sager som vedrører 

vores interesseområde. Vi har behov for viden om forvaltningen af lovgivningen og hvordan eksempelvis 

Natura2000 kan/skal administreres. 

Vi inviterer Sigrid til november-mødet hos Lars Peter.  

DOF Sønderjylland 
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F. Email-adresser fra grønneråd og Dof. 

Respektive repræsentanter i de grønne råd skal have mail direkte. Hver især må selv sørge for at følge op 

med de råd man sidder i. 

G. Redeansvarlig Havørn Bankel Nor 

Jesper har taget den 

H. Bysvalereder, Vandrefalk. En snak om fugle og reder 

Sagen om vandrefalkene på Ensted værket blev overdraget til DOF centralt, fordi DOF-SJ mente at sagen var 

for stor til lokalafdelingen. Dof centralt har valgt ikke at forfølge sagen juridisk, og det kan komme til at 

fremstå sådan at der ikke sker noget ved at sprænge reden ned. Det finder bestyrelsen uheldigt. 

Vi vurderer at det i det mindste ville være rimeligt at DFO centralt orienterer DOF-SJ om hvorfor man har 

valgt ikke at forfølge sagen, men tilsyneladende droppet den. 

I. Golfbaner registreres i DOF-basen 

Vi vurderer at lokaliteter på golfbaneniveau, forekommer meget nuanceret og for detaljeret. Næste gang 

kan det være fodboldbaner, eller andre små områder, og fragmenterer mere end hvad vi finder relevant. Kan 

drøftes på dofbase-møde 7. september. 

J. Fællesøkonomi og medlemsmøde, DOF Kbh inviterer en gang i sept. 

Jesper deltager 

K. Rette at Palle ikke står på FUGLE & NATUR tur redaktørliste 

Rettes til Gabor, og det har vi bedt om at få rettet flere gange. 

L. Støtte til ynglefugleringmærkning Mandø/Ribe 

Vi inviterer Johanne til Årsmøde og giver et oplæg om projektet. Vi afsætter op til 2000 kr til fordraget. 

M. Orientering fra formanden, vibeforedrag, medlemstal, Ipad til medlemsregisterering og diverse 

Vibeforedrag ved Niels Andersen den 27. november søges afholdt i et billigt mødelokale. Jørn undersøger 

nærmere. 

Toget fra Tønder og syd på til skal have hævet hastigheden. Det er en bagatel (5 km i DK), og vi går ikke ind i 

sagen. 

Sidste år havde vi 414 medlemmer og i år 401 medlemmer i DOF-SJ. 

Bjarne tester den af DOF udleverede Ipad og hvilke funktioner og opgaver den kan bruges til. 

 

4. Aktuelt NU – Årsplan, herunder kommende projekter (UDSAT) 

 

● Generalforsamling og Årsmøde (februar) 

● Ørnens Dag (Sidste søndag i februar) 

● Bestyrelsesmøde før forårets rep-møde 

● Skagen Fuglefestival (maj) 

● Fuglenes Dag (sidste søndag i maj) 

● Felttræf (oktober) 

● Bestyrelsesmøde før efterårets rep-møde (oktober/november) 
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5. Aktiviteter for medlemmerne / medlemspleje 

 
A. Tur med OAG (Gabor). Det bliver den ⅜. Hvordan gik det? 

Det gik godt, og sucessen vil nok blive gentaget 

B. Bioblitz i Søgård Mose den 17/8 

Martin og Ole deltager 

C. Naturens Dag 8/9 

Foregår på Kær Vestermark. Liva og Gerd holder kontakt til arrangementet og finder på indslag fra DOF 

D. Andre ideer 

Forslag om at vi får en tur-koordinator, som kan sørge for at alle geografiske områder bliver besøgt, og ture 

bliver arrangeret og annonceret mv. (Drøftes i Rødekro) 

OAS laver rigtig mange ture og det vurderes at vi i vores område har flere ture en andre lokalområder.  

6. Medier og kommunikation 

A. Hjemmeside. 

Der kommer jævnligt nyheder. Hjemmesiden appellerer til lidt længere nyheder til forskel fra facebook. 

Det er nemt at lægge nyheder op. Hjemmesideadressen er: www/DOF-syd.dk 

HUSK nu at den gamle side ikke virker mere, og man bliver ikke guidet til den nye fra den gamle!!! 

Det gamle domænenavn skal slettes om muligt. Bjarne finder ud af hvad der er op og ned. 

B. Facebook 

Det kan være en god ide at lægge link på facebook til hjemmesiden. 

C. Diverse. 

Ingenting 

7. Naturpolitik 

A. Det Grønne Råd. 

Ikke noget nyt 

B. LilleBæltSyd og vindmøller 

Jørn har møde med repræsentant for modstanderne af vindmøller, og giver ham vores generelle holdning, 

om at vi er positive overfor vindmøller, når ikke de er til skade for fuglene. 

C. Digesikring ved Juvre 

Er afsluttet uden yderligere, end at løfte pegefingeren overfor kommunen om at være mere faglig i deres 

næste afgørelse 

D. Mårhunde 

Dof støtter med optælling i dof-basen og registreringer. 

Bestyrelsen ønsker ikke at støtte regulering af mårhunde økonomisk, men finder det er en samfundsopgave. 
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8. Næste møde 

6. november hos Lars Peter med besøg fra hovedbestyrelsen. (hvis det kan arrangeres) 

9. Eventuelt 

Ikke noget at tilføje. 


