
Dagsorden, bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 
Dato: Søndag d 19. januar 2020 kl 15-20 (der er kaffe og aftensmad) 

Adresse: Rødekro, kroen 

Afbud: Liva 

Inviteret er Andreas Mønsted, DOF Hovedbestyrelsen. 

 

 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

2. Planlægning af kommende Generalforsamling og Årsmøde 

 

Emner til debat og planlægning: 

Programmet er gennemgået og godkendt. Fugleturen lægges tæt på mødestedet 

 

Formandens/Bestyrelsens beretning 

Vi beslutter, at nuværende og afgået formand fremlægger beretningen efter nærmere 

indbyrdes aftale. Jesper levere input om kommunikation. Bjarne leverer om dof-basen. Andre 

input er velkomne. 

 

Handlingsplan 2020 

Handlingsplanen fremlægges med henblik på generalforsamlingens godkendelse 

Der er frem over behov for at Bestyrelsen starter på at indsamle ideer til næste års 

handleplan tidligere end praksis har været hidtil. F.eks. allerede i løbet af første halvår, eller 

som fast punkt på dagsordenen for årets bestyrelsesmøder. 

 

Økonomi 

Bestyrelsen kigger på regnskab 2019 og opstillede budget 2020 (Jesper) 

Regnskabet godkendt til fremlæggelse. 

Bestyrelsen beslutter at budgettere med flere arrangementer, hvorved budget udviser 

underskud. 

 

Årsmøde 

Vi beslutter at udsende velkomstmail med annoncering af Årsmødet til alle nye medlemmer 

2019. 

 

Valg til bestyrelsen. 

Indbydelsens opstillede valgbare og forslag om genvalg godkendes. Der skal findes en 

erstatning for Martin. Og bestyrelsen opfordres til at tale med dofferne og motivere 

medlemmerne til at melde sig. 



 

Valg af dirigent 

Forslag drøftet  

 

Revisor 

Forslag drøftet 

 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne ved fristens udløb den 18. januar 2020. 

 

3. Medier og kommunikation UDSAT 

1. Hjemmeside, nyhedsbrev fungerer 

 

2. Facebook 

 

3. Google Drev 

 

4. Punkter fra Andreas/Hovedbestyrelsen 

DOF-sj har fået reduceret tilskuddet fra hovedorganisationen, men DOF sj kan ikke begrunde 

at vi hermed går ned i vores aktiviteter, idet vi økonomisk dels har midler i kassen og dels 

lavet budgetter som går i nul. 

Vi er dog nok trætte af at den besparelse som DOF-sj opnåede ved at ophøre med at yde 

tilskud til Panurus, nu bliver reduceret ved at tilskuddet fra DOF central bliver reduceret. 

DOF-sj ser i højere grad en udfordring med at honorere de høringer og afgørelser som 

udsendes af myndighederne, ofte med DOF som klageberettiget. Andreas opfordrer DOF-sj til 

at invitere Henrik Wejdling fra DOF central, til at klæde os bedre på. 

Andreas opfordrer DOF-sj til at intensivere arrangementer i perioden hvor den store 

natursatsning på DR kører i april/maj (sidste 3 weekender i april og første 2 i maj). Det kan 

være en ide at tage fat i DR-SYD, og vores lokalområde. Fuglene er vores fyrtårn, og vi skal 

formidle vores begejstring for fugle til lokale og gerne som bynære små-ture. Der er en trend 

om at det bliver mere konkurrence- betonet, nok fordi der er mange der bliver ramt af det. 

Men andre kan have andre præferencer for at involvere sig, og derfor er der behov for 

forskellige døre ind til DOF og fuglekiggeri. Alle DOF’fer er uanset deres tilgang, 

ambassadører for den gode sags tjeneste. 

Hvad synes DOF-sj om formandsmøderne? Set fra DOF-sj er disse møder uformelle fora, 

hvor der kan drøftes løst og fast, og det er for så vidt ok. DOF-sj ser ikke formandsmøderne, 

som forum for beslutninger. Beslutninger tages på rep-møder. 

Vi vendte behov for sparring og forslag til forbedringer til hjemmesiden. Hjemmesiden er 

DOF-sj formelle formidlingsrum, hvor facebook i højere grad er til de små korte historier og et 

forum for diskussion, og hvor man kan henvise til hjemmesiden. 

 

5.  Indkomne punkter nov-dec-jan UDSAT 



Ildfugleuddannelse (Jørn mail) 

Repmøde referat fra nov (Gert, Bjarne) 

Sigrid på besøg (mail fra Karen, Sigrid) 

Ørnenes dag (mail 18/12) 

Bundsø og udsigtstårn (Gert) 

Boligbirding 

 

  

6.  Naturpolitik UDSAT 

Vandrådstema dag 25.1 

Ingen med i Grønne Råd, Åbenrå 

 

 

7. Kommende arrangementer og medlemspleje UDSAT 

Ture samtidig med DRs programmer 

 

 

8. Næste møde 

Aftales efter generalforsamlingen 

Forslag til den 25. februar 2020 kl 19.00 hos JAN 

 

9. Evt. UDSAT 

 

 

 

 

 

 

 


