
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 
Bestyrelsesmødet afholdt: Dato: 28.03.22 Hos: Ole Adresse: Kongevej 66, 1 i Sønderborg 
Referatet er skrevet d: Dato: 30.03.22 Referent: Jørn Ordstyrer: Ole 
Deltagere: Gert, Gabor, Maiken, Bjarne, Jesper, Ole, Peter og Jørn 
Fraværende: Jan og Wilhelm 

 

Punkt Emne Handling 
1 Godkendelse af dagsorden (Ole)  
 Dagsordenen blev godkendt.  
2 Rundt om bordet  
2.1 Kommende repræsentantskabsmøde d 23-24. april i Hillerød  
 Gert, Bjarne og Ole deltager  
2.2 Online sikkerhed / Datasikkerhed i DOF Sønderjylland (Ole, Peter) Hvordan bør vi 

kommunikere digitalt? Ole holder oplæg til strategi for digital kommunikation 
 

 Vi får alle en ny mailadresse, der ender på @dof.dk. 
Enkelte bestyrelsesmøder fremover vil ske virtuelt. 
 

Ole og 
Peter 
arbejder 
herpå 

2.3 Øvrige emner fra IT-gruppen (Peter)  
 Hjemmesiden skal opdateres. Fremover får hjemmesiden et årligt eftersyn. Opgaven skal 

også fremgå af årshjulet. 
Ole og 
Peter 
arbejder 
herpå. 
Ole føjer 
punktet til 
årshjulet 

2.4 Arbejdsopgaver  
 Tabel opdateres med bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver Ole 

færdiggør 
skemaet, 
efter at 
have fået 
oplysninger 
fra os alle i 
bestyrelsen 

2.5 Heldagstur med bus for aktive medlemmer (Jesper)  
 Vi skal til Gyldensten den 11. juni 2022. Jens Bækkelund + en mere fortæller om området. Jesper 

arbejder 
videre med 
tilrettelægg
elsen 

2.6 50-års jubilæum i 2026  
 Vi har god tid til forberedelsen heraf. Emnet tages op på årsmødet i 2023. Gert sættes 

på til at 
huske, at 
det bliver 
omtalt på 
årsmødet 

2.7 Panurus  
 Artikler på vores hjemmeside kan også bringes i Panurus. Den enkelte forfatter skal selv 

sende artiklen til redaktøren af Panurus. 
 
 
 

Gert taler 
med Viggo 
og Kaj fra 
OAS herom 



3 Naturpolitik  
3.1 Det Grønne Råd. Status? Noget nyt siden sidst? (Bjarne)  
 Intet nyt. Mange aflysninger på grund af coronaen. Det kører godt i Tønder.  
4 Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (altid fremtidige events) 

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

4.1 Generalforsamling og årsmøde 2022 (Gert)   
 Generalforsamlingen var en succes med 44 deltagere.  
5 Medier, kommunikation (Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, Google (Drev, Kalender)  
5.1   
 Fremover får vi arbejdsopgaverne fordelt, så  

1. Peter får ansvaret for det ”tekniske” omkring hjemmesiden 
2. Jesper får ansvaret for artikler (redaktør) 
3. Gabor bliver turkoordinator 

Det er 
efterfølgen
de aftalt, 
at Peter 
og Jesper, 
for at 
fastlægge 
arbejdsop
gaverne 
endeligt, 
foretager 
en 
konstitueri
ng af 
rollerne 
omkring 
websidear
bejdet, i 
løbet af 
april 2022 

6 Næste bestyrelsesmøder  
 Den 6. juli 2022 kl. 19.00 afholdes bestyrelsesmøde i Frøslev mose 

 
 
 
 
Den 13. september 2022 kl. 19.00. Stedet aftales ved næste møde 
Den 8. november 2022 kl. 19.00. Måske et zoom-møde. 
Den 15. januar 2023 kl. 15-20 på Rødekro kro 
 
Den 5.februar 2023 afholdes næste generalforsamling i Ballum. Måske Klægager – Den 
gamle Digegreves Gård. 

Peter 
sørger for 
mad og 
drikke i 
mosen 
 
 
Jørn aftaler 
med kroen 
Jesper 
tager 
kontakt til 
stedet. 

7 Eventuelt  
 Snak om engfugleprojekt Gert og 

Peter 
skriver til 
deltagerne 
før start 

 


