
Referat af bestyrelsesmøde i DOF Sønderjylland 
Bestyrelsesmødet afholdt: Dato: 8.11.22 Hotel Røde-Kro Vestergade 2, Rødekro 
Referatet er skrevet d: Dato: 10.11.22 Referent: Jørn Ordstyrer: Ole 
Deltagere: Gert, Bjarne, Jesper, Maiken, Ole, Jan og Jørn 
Fraværende: Gabor og Wilhelm 

 

Punkt Emne Handling 
1 Godkendelse af dagsorden (Ole)  
 Dagsordenen blev godkendt  
2 Rundt om bordet  
2.1 Årsmøde og generalforsamling.   
 Invitation til årsmøde/generalforsamling udarbejdes og sendes til Gabor og Maiken. 

 
Der er valg af 4 medlemmer til bestyrelsen: Gert, Jan, Jesper og Wilhelm opstiller til 
genvalg i 2023 (ulige år). 
 
Der udarbejdes skema over hvem der er på valg i lige år og hvem der er i ulige år 
 
Der er ingen suppleanter. Vi spørger på generalforsamlingen om nogen ønsker at blive 
valgt ind. 
 
Jesper Tofft spørges om han vil være dirigent. 
 
På generalforsamlingen vil der også være valg af DOF Sønderjyllands 3 medlemmer af 
repræsentantskabet: 
 
Formanden er selvskrevet medlem  
Bjarne modtager genvalg 
Jørn stiller op i stedet for Ole, der ikke ønsker at fortsætte. 
 
Jan stiller op som suppleant. 
 
Der skal vælges 2 revisorer. I første omgang spørges de eksisterende om de ønsker 
genvalg. 
 
Vi skal have afklaret rækkefølgen på budget og handleplan. Sigrid spørges. 
 
Sydbank kontaktes om de skal have cpr-numre på samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Gert  
 
 
 
 
Bjarne 
 
Alle 
 
 
Gert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesper 
 
 
Gert  
 
Jesper  

2.2 Vindmølleprojekt i Marsken (Gert)  
 Jan har været til et møde om testvindmøller i Margrethekog/Ballum enge. Der er stor 

lokal modstand mod møllerne. 
 
DOF Sønderjylland har overdraget sagen til DOFs hovedbestyrelse, da sagen har 
landspolitisk interesse. 

 

2.3  Repræsentantskabsmødet d 19-20. november  
 Gert, Bjarne og Jørn (som suppleant for Ole) deltager  
2.4 Status på engfugle-projektet + evt. debat om udgivelse af særnummer af Panurus (Gert)  
 Vi er positive overfor et særnummer, der udkommer ultimo 2023 og som sendes til 

samtlige medlemmer i vores lokalområde samt OAS medlemmer. 
 
Fuglenes hus spørges om vi kan få etiketter i forbindelse med evt. udsendelse af 
særnummeret. 
 
Kaj spørges om, hvordan Panurus udsendes. 

 
 
 
Jesper  
 
 
Gert  



 
2.5 Tur til Nordtyskland og møde med OAG søndag d 26.2.23 (Gabor, Gert)  
 Jan og Ole bliver ”hjemme” og leder Ørnens Dag ved hhv. Ballum Sluse og Slivsø. 

 
De øvrige er positive overfor tur med OAG, hvilket meddeles Gabor 

 
 
Gert  

2.6 Tranetur til Tyskland i træk-tiden (Gert)  
 Vi spørger på Generalforsamlingen om der er interesse. Alle 
2.7 Møde med Naturstyrelsen Sønderjylland den 15.11.22 (Gert, Bjarne, Jørn)  
 Gert, Bjarne og Jørn møder op    
 Mursejler-foredrag d 14.12.22 i Rødekro (Jesper)  
 Jesper har reserveret lokale i Rødekro. Der er allerede flere tilmeldinger.  
 Foredrag om NOVANA-tællinger v Preben Clausen den 23.11.22  
 Foregår i OASs lokaler i Sønderborg. Er annonceret.  
3 Naturpolitik  
3.1 Det Grønne Råd. Status? Noget nyt siden sidst? (Bjarne)  
 Gert oplyste, at Det Lysegrønne Råd i Sønderborg har nedsat en arbejdsgruppe, der 

arbejder med stier og vandhuller. 
 

4 Årsplan, kommende projekter og medlemspleje (altid fremtidige events)  
   
 Ingen ændringer til årsplanen  
5 Medier, kommunikation (Hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, Google (Drev, Kalender)  
5.1 Hjemmeside. Hvordan går det i udvalget? (Gert)  
 Maiken har fået styr på de sidste småting med hjemmesiden.  
6 Næste bestyrelsesmøder  
 15.01.23 på Rødekro kro. Andreas Winding Mønsted inviteres. 

 
 
06.02.23 efter generalforsamlingen. 

Gert, 
Bjarne eller 
Jørn 

7 Eventuelt  
 Månedens fugl tages op i januar. 

 
Medlemmer der henvender sig om sort sol anbefaler vi at skrive til Jan. 
 
Juleklip og Julehygge bliver den 5.12.22 – se annoncering på facebook. Må også gerne 
lægges på hjemmesiden. 
 

Alle 
 
 
 
Evt. Maiken 

 


