DOF Sydøstjylland lokalbestyrelsesmøde d. 2. marts 2016 hos HP
Tilstede: Ronni(RR), Kurt(KS), Conny(CB), Boris(BS), Bodil(BK), Hans (HP),
Henrik Henrik(HHB), Jørgen(JP), Peter (PL), og Lars (LP)
Referent: BS
Dagsorden iht. forretningsordnen.
1: Referat fra sidste møde 8. december 2015 blev godkendt.
2 :Opfølgning på beslutninger fra sidste møde. Ingen punkter at følge op på.
3a: Præsentation
3b: Konstituering af ny bestyrelse:
Formand: Conny Brokholm
Næstformand: Boris Schønfeldt
Kasserer: Lars Pedersen
Alle enstemmigt valgt.
4: Evaluering af mødestruktur/arbejdsplan for det kommende år.
Vi bibeholder de tre arbejdsgrupper. På kommende bestyrelsesmøde fremlægger
hver gruppe en arbejdsplan for det kommende år. På bestyrelsesmødet vil det
være muligt for den øvrige bestyrelse at kommentere og spørge ind til og
kvalificere gruppens arbejdsplan.
Medlemmer i de forskellige grupper:
Formidlergruppen
JP, BK, HP, CB, HHB, PL
Fuglebeskyttelsesgruppen
RR, LP, KS, Sten Nielsen
Overvågningsgruppen
BS, RR, CB, Sten Nielsen, Tommy Kaae
5: orientering fra –
Formidlergruppen:
Skovensdag 1.5 BK, HHB, JP stiller op.
Der har været forespørgsel om, at afholde vinterens møde på andre dage end
tirsdage. Gruppen er blevet enige om, at forsøge en rullende mødestruktur, men i
stedet bliver møderne nu meldt ud i god tid via mailliste og hjemmeside.
Overvejelser om en tur til vejlerne i en weekend i efteråret, BS undersøger
muligheden.

Vi er blevet spurgt af naturstyrelsen om vi vil deltage i fejringen af Natur2000
LIFE projekterne den 21.5 på Kirstinelyst, og om vi vil stille med fugleguider. BK
stiller op sammen med Sten Nielsen.
På generalforsamlingen fik vi tilbud om et tilskud fra Givskud til et projekt eller
formidling. Samtidig med et ønske om at vi stiller med fugleformidlere til arr i
Givskud i Påsken. Til dette er der brug for blade og de nye ”isfuglesedler”.
BS følger op på ”Isfuglesedler” og blade hos Sonja i Fuglenes Hus (FH). Materiale
sendes til BK og der skal også være materiale nok til Trelde og Skovens dag.
Formidling i Givskud varetages af BK og RR.
BS skriver en projektbeskrivelse, med fokus på udstyr til en ”formidlingkasse”.
Vi kan selv bidrage med 3500 kr.
LP foreslår at de gode lokale fotografer laver en udstilling der kan lånes ud til
biblioteker og lignende. Dette kan måske være en del af den formidlingskasse vi
foreslår.
6: Fuglebeskyttelsesgruppen
Intet nyt at viderebringe
7: Overvågningsgruppen.
Der har været afholdt atlasmøde.
Vi holder atlaslejr den 28‐29 maj og 11‐12 juni.
Der er forslag om, at vi kunne holde oplæg om at finde reder, både alm. fugle (ex
gransanger på jorden) og rovfuglereder.
Der afholdes fælles natlyt efter ugler mm den 18.3. annonceret som en
internetaktivitet.
8: økonomi
Intet nyt, vi har lige godkendt regnskabet til generalforsamlingen.
9: Eventuelt
Der er snart Rep møde. Nu er CB medlem i kraft af sin position som formand. Vi
er tre tilmeldte. CB, HP og BS.
RR orienterede om den nye organisering i Fuglenes Hus.
10: Næste møde afholdes 8. Juni kl 1900 hos Bodil Kristensen, Møllebakken 4,
6064 Jordrup.

