
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 

Bestyrelsesmødet afholdes: Dato: 5.8.21 Hos: Naturen Adresse: Bommerlund Plantage 
Referatet er skrevet d: Dato: 9.8.21 Referent: Jørn 
Deltagere: Gert, Bjarne, Gabor, Jørn, Jesper, Ole, Jan 
Afbud fra Finn: Finn 

 
Punkt Emne Handling 
1 Godkendelse af dagsorden 

 
 

Dagsordenen blev tilføjet 2 punkter: 
1. Hold hjernen frisk arrangement i Sønderborg 

kommune 

 

 
2. Lokalitetsbeskrivelser  
    
   

 
OAS påtager sig opgaven 
Bjarne kigger på 
lokalitetsbeskrivelserne 

2 Rundt om bordet 
 

2.1 Sidste / kommende rep-møde 
 

 
20-21. november på Sjælland.  Gert, Bjarne og Ole deltager 

2.2 Generalforsamling 2021, planlægning og koordinering (alle) 
 

 
Generalforsamlingen er den 29.august 2021  Jesper køber vin til revisorer og 

ordstyrer 
Gert finder en ordstyrer. 

2.3 Punkttællingsmøde på Kær Vestermark (Ole, Bjarne) 
 

 
Godt møde med Thomas Vikstrøm. 
Vi burde nok have sat beachflag op, så der ikke var nogen, 
der kørte for langt. 

Ole skriver en artikel om 
punkttælling. 

2.4 ”Stillingsopslag”: Punkttællingskoordinator (Ole, Gert) 
 

  
Gert henvender sig til et emne 

2.5 Tilbud om foredrag fra og med Hans Meltofte (alle) 
 

 
Vi er alle positive overfor at få Hans Meltofte som 
foredragsholder 

Gert svarer Hans Meltofte.  
Ole undersøger, hvor vi kan få et 
lokale  

Naturnationalpark Pamhule / Hindemaj? (Gert) 
 

 
Den 17. august er der offentligt møde om urørt skov i 
Pamhule skov. 
Etableres der et brugerråd, har vi et medlem uden for 
bestyrelsen, der gerne vil repræsentere DOF. Det kan måske 
blive aktuelt, hvis skoven foreslås til naturnationalpark. 

 

2.7 Invitation til møde i det lokale friluftsråd – Øst (Ole) 
 

 
Som forening er vi inviteret til årsmøde for Friluftsrådet 
Sønderjylland Øst den 25. august. 

Jørn deltager 

2.8 Punkttællingsmøde ved Skærbæk, 13-14. november (Ole) 
 

  
Ole og evt. Bjarne deltager 

3 Naturpolitik 
 

3.1 Det Grønne Råd 
 

 
Gert og Kaj Abildgaard fra OAS har haft møder med 
politikerne i Sønderborg kommune i det såkaldte lysegrønne 

 



råd, idet de grønne råd har været lukket ned i forbindelse 
med coronaen. 

4 Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (altid 
fremtidige events) 

 

4.1 På bestyrelsesmødet følger vi den fastlagte årsplan og 
tilføjer aktiviteter hvor relevant 

 

 
Kursus for nybegyndere afholdes i februar 

 
Heldagstur med bus for aktive medlemmer. 

Ole står for planlægning af 
kurserne. 
Jesper har bolden med hensyn til 
heldagsturen, som forventes 
arrangeret i 2022 

5 Medier og kommunikation 
 

5.1 Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, Google Drev, evt. 
Google Mail og Google Kalender 

 

 
Ros til Jespers nyhedsbrev. 
Månedens fugl september 

 
Månedens fugl oktober - 

 
Bjarne skriver om 
hvepsevåger/musvåger 
Skal på som punkt ved næste 
bestyrelsesmøde umiddelbart 
efter generalforsamlingen. 

5.2 
  

6 Næste bestyrelsesmøder 
 

 
Den 29. august efter generalforsamlingen konstitueres 
bestyrelsen. 
Torsdag den 28. oktober klokken 19.00 har vi igen et 
bestyrelsesmøde 

 

7 Eventuelt 
 

 


