
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 
Bestyrelsesmødet afholdt: Dato: 15.1.23 kl 15 På Rødekro kro Adresse: Vestergade 2, Rødekro 
Referatet er skrevet d: Dato:17.1.23 Referent: Jørn Ordstyrer: Ole 
Deltagere: Samtlige bestyrelsesmedlemmer + Andreas Winding fra hovedbestyrelsen 
Evt. fraværende: Ingen 

 

Punkt Emne Handling 
1 Velkomst (Gert)  
 Gert bød velkommen  
2 Godkendelse af dagsorden (Ole)  
 Nyt punkt: styr på valgproceduren blev tilføjet  
3 Rundt om bordet  
3.1 Nyt fra DOF (Gert og Andreas W)  
 Andreas Winding kom med et indlæg om hovedbestyrelsens arbejdsopgaver. 

Hovedbestyrelsen har flere arbejdsopgaver inkl. personalehåndtering i Fuglenes hus. 
Specielt kan det være svært at holde på IT-folk, da der er stor efterspørgsel efter dem. 
Andreas roste os for alle vores ture og opfordrede til mere formidling overfor ikke 
medlemmer. 
Der var en livlig debat om vindmøller, solceller og naturnationalparker. 

 
 
 
Alle 
opfordres 
til mere 
formidling 

3.2 Forberedelse af generalforsamling (Gert)  
 Der er styr på årsmøde og generalforsamling. Der henvises til indkaldelsen. M.h.t. 

repræsentantskabet stiller Bjarne og Jørn op. Jan stiller op som suppleant. Gert forventes 
at blive valgt som formand og bliver dermed også medlem af repræsentantskabet. 
Vi har et emne til dirigent. 
Der købes vin til dirigent, 2 revisorer, foredragsholder og Peter. 

 
 
 
 
Jørn sørger 
for det 

3.3 Bestyrelsens beretning (Gert)  
 Gert skriver ikke selv det hele. Opgaver uddelegeres til Bjarne, Jesper, Ole, Wilhelm og 

Jørn 
Bjarne: Dofbasen 
Jesper: Medier 
Ole: Ørneklub 
Wilhelm: Naturnationalparker og urørt skov 
Jørn: Punkttælling og særlige observationer i 2022. 
Udkast til beretning sendes til bestyrelsen 

Gert, 
Bjarne, 
Jesper, Ole, 
Wilhelm og 
Jørn 

3.4 Regnskab for 2022 samt budget og handleplan for 2023 (Gert, Jesper)  
 Jesper fremlagde regnskabet for 2022, der fremviste et underskud på kr. 3.500 og en 

egenkapital på kr. 93.500 pr. 31.12.2022. Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen. 
 
For 2023 budgetteres med et underskud på kr. 6.200 efter diskussion af forskellige 
poster. 
 
Handleplanen blev tilrettet bl.a. med tilføjelse om, at vi også skal deltage på såvel 
Naturens som Fuglenes dag. 

Jesper 
sender 
regnskab, 
budget og 
handleplan 
til 
bestyrelsen 

3.5 Mødevirksomhed fremover (Gert)  
 Bestyrelsesmøder planlægges afholdt: 

Februar: lige efter generalforsamlingen 
April: Rødekro 
Juni: udendørs 
September: virtuelt hvis der er stof 
November: Rødekro 
Januar: Rødekro 

 

3.6 Status på engfugle-projektet (Gert)  



 En foreløbig rapport for 2022 ligger på vores hjemmeside. For 2023 er der opstartsmøde i 
Rødekro den 6.3.2023. 

 

3.7 Sidste og kommende rep-møde (Gert, Bjarne, Jørn)  
 Det kommende møde bliver afholdt i weekenden 22-23.4.2023 på Comwell hotel Rebild 

Bakker 
 

3.8 Der er ny adgang til minside.dof.dk (Ole)   
 Ole har problemer med siden.   
3.9 NOVANA-projekt-præsentation d 7.12 på Kasernen i Sønderborg  
 Mødet var en succes, og der kom flere tællere til.  
3.10 Valgproceduren i forbindelse med generalforsamlingen (det nye punkt se ovenfor)  
 5 medlemmer er på valg i lige år. 

4 medlemmer er på valg i ulige år:  I 2023 er Gert, Jesper, Jan og Wilhelm er på valg. 
 

4 Naturpolitik  
4.1 Det Grønne Råd. Status? (Bjarne)  
 Igen er det kun det lysegrønne råd i Sønderborg, der er aktivt.   
4.2 Skovning på Naturstyrelsens arealer. (Gert, Ole) Se evt. mail fra Gert d 6.12.22 

Var der nogle ude for at kigge efter reder? Skulle vi lave et lille projekt ud af det? 
 

 Emnet tages op på bestyrelsesmøde i april 2023. Ole sørger 
for at det 
kommer på 
dagsorden 
til den tid 

4.3 Møde med Naturstyrelsen Sønderjylland. Noget vigtigt / nyt fra mødet? (Ole)  
 Stier omkring søer blev diskuteret, hvor vores holdning er, at stien kun skal være tæt på 

søen på den ene side. 
Der er arbejdet med lavbundsarealer rundt om i landsdelen. 

 

4.4 Vindmøller ved testcenter / Marsken. Hvad er status? (Ole)  
 Ikke noget nyt. Hans Meltofte og Knud Flensted er inde i sagen.  
5 Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (altid fremtidige events) 

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

5.1 Ørnens Dag 2023 (Jan, Ole)  
 Jan og Karl Schlichter vil formidle ved Ballum Sluse og Ole & Lene Møller ved Slivsø. Vi har 

kontakt til projektleder i DOF. 
Jan og Ole står for Ørneklub arrangementet. 

 

5.2 Fuglenes Dag d 28. maj. Nogle initiativer? (Ole)  
 Vi ønsker også her at være aktive. Er taget med i vores handleplan.  
6 Medier, kommunikation (Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook osv.)  
6.1 Panurus har deadline for artikler d 15. februar   
 Ingen kommentarer  
7 Næste bestyrelsesmøde  
 Umiddelbart efter generalforsamlingen.  
8 Eventuelt  
 Forfattere til månedens fugl bliver: 

April: Bjarne 
Maj: Gert 
Juni: Wilhelm 
Juli: Ole 
August: Gabor 
September: Jesper 
Oktober: Jan 
November: Maiken 
December: Jørn 

Alle 

   
   



 


