DOF Sydøstjylland lokalbestyrelsesmøde d.1.6.‐2015 på Kirstinelyst
Tilstede: Ronni(RR), Kurt(KS), Conny(CB), Boris(BS), Bodil(BK), Jørgen(JP),
Hans(HP) og Lars(LP) Hans Henrik(HHB)
Referent: BS
Mødet startede med en fugletur på Randbøl Hede. Herefter spiste vi middag i
NST’s fine lokaler ved Kirstinelyst. RR overbringer en stor tak for lån af lokaler til
NST ved næste møde.
Efter middagen havde vi besøg af Lokalafdelingens kontaktperson fra
Hovedbestyrelsen (HB) Kim Skelmose (KS) der var specielt indbudt til en
drøftelse hvilken rolle kontaktpersonen har og hvordan vi kan understøtte
hinanden.
Kim præsenterede sig selv.
Herefter havde vi en drøftelse af hvordan vi i fremtiden skaber et endnu tættere
og bedre samarbejde mellem lokalafdelingen og HB. KS opfordrede
lokalafdelingen til at sætte sig ind i og stille kritiske g uddybende spørgsmål til
hvad HB arbejder med ex. på baggrund af rundsendte referater. Samtidig
efterspurgte vi, om det er muligt at se dagsordner til HB’s møder, således at vi
kan være på forkant.
Lokalafdelingen opfordrede KS til ligeledes at efterspørge lokalafdelingens
mening til dette og hint.
Endvidere opfordrede Lokalafdelingen KS til at viderebringer vores oplevelse af
manglende information/kommunikation i forbindelse med fremdriften i
hjemmesideløsningen. Det ville have fremmet forståelsen for hvorfor det halter
med løsningen i forhold til tidsplanen, hvis vi blev bedre informeret omkring
forsinkelser pga fx sygemeldinger.
Pandion blev drøftet, hvad er status på siden? Forbliver den eller bliver den
nedlagt? Hvad koster det at holde liv i Pandion? KS kunne ikke svare på disse
spørgsmål direkte.
Lokalafdelingen spurgte KS hvad HB forventer af lokalafdelingen. Hvad er en god
lokalafdeling?
Det var en god drøftelse, og vi vil gerne takke KS for deltagelsen, vi ser frem til at
samarbejde fremover.
Efter kaffe og kage gik vi videre med dagsordnen efter Forretningsordnen.
1.Godkendelse af referat fra mødet den 3.3.2015
Referat godkendt.
Dagsorden godkendt.
2.Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
Mødet med NST i april var aflyst. RR har efterfølgende haft kontakt til Sten
Nielsen, som gerne selv vil få inddraget pengene. RR følger op.
Intet nyt om den centrale hjemmesideløsning
Sidste gang opfordrede vi til tilmelding af tårne til Tårnenes dag. Dette havde

ikke ført til nogen tilmeldinger og vi deltog altså ikke i Tårnenes dag i år.
CB stillede op til optagelser i økolariet, og filmen kan nu ses i en udstilling af
flere typer af naturbrugere, som sportsfiskere, mountainbikere osv.
RR har ikke drøftet muligheden for Sten Nielsen som Mediekontakt.
Vi er begyndt at benytte det nye velkomstbrev med den nye midlertidige
hjemmeside. Vi har allerede fået en positiv tilbagemelding på brevet.
3.Orientering fra Formidlergruppen
Gruppen har planlagt hele efteråret og en del af næste år Planen ligger i en
overordnet version på hjemmesiden, så folk kan reservere datoer. Hjemmesiden
fungere faktisk så godt, og kan fungere uendeligt, så vi beslutter pt. at fortsætte
med den midlertidige løsning. Indtil videre fortsættes med denne midlertidige
løsning.

4.

Orientering fra Fuglebeskyttelsesgruppe

Mødet med NST er blevet aflyst to gange. Vi har rykket for mødet iht. aftalen, og
er blevet lovet et møde efter sommerferien 2015.
Vi er blevet opfordret til at søge midler fra en partnerskabspulje, der drejer som
om naturprojekter på statens arealer. Det kunne fx være midler til registrering af
redetræer til ”pas‐på‐kort”. Vi drøftede anvendelse af et GPS‐redetræs‐kamera,
og det besluttes at søge midler til dette, fordi det er den vigtigste
naturbeskyttelses opgave vi pt. har. RR tager opgaven med en ansøgning.
RR har anmeldt en ulovlig kragerede fundet med en levende Husskade som
lokkefugl. Vi afventer svar.
Endvidere er der fundet en rød glemte med 7 hagl i kroppen, den har vi sendt til
obduktion, før det afklares hvad der skal ske videre. Sagen overdraget til Knud
Flensted.
5.

Orientering fra Overvågningsgruppen

Sten Nielsen havde arrangeret to atlasture. En den 10.5. og den 24.5. Desværre
kom der kun en deltager til hver tur.
6.

Økonomi

Intet at berette siden sidst. Økonomien går fint med de ønskede likvide midler.
7.

Eventuelt

I fobindelse med det kommende Klaus Malling Olsen kursus i august, har det vist
sig at KMO kun ønsker 10 deltagere. Ikke som ved sidste kursus i lokalafdelingen,
hvor der var 19 deltagere. Vi drøftede holdninger til lokalafdelingstilskud til
denne slags arr. kontra ønsket om, at så mange som mulig for glæde af de
aktiviteter der afholdes.

Lokalafdelingen skal være vært ved næste Representantsskabsmøde til efteråret
2016. BS tager kontakt til Vingsted og Forretningsudvalget for at se om Vingsted
er en mulighed.
Vi bliver spurgt efter en kontakt i lokalafdeligen til arbejdet med Børne‐ og
Ungeudvalget. Bodil samarbejder med en person om aktiviteter, som måske
kunne tænkes at varetage opgaven. BK tager kontakt.

8.

Næste møde 16.9 hos Ronni.

