DOF Sydøstjylland lokalbestyrelsesmøde d.3.3‐2015 hos Boris Schønfeldt
Tilstede: Ronni(RR), Kurt(KS), Conny(CB), Boris(BS), Bodil(BK), Jørgen(JP), Hans(HP) og Lars(LP)
Afbud: Hans Henrik(HHB)
Referent: BS
Dagsorden indledes med præsentationsrunde og konstituering og ellers iht. forretningsordnen.
Dagsorden 3/3 2015
Konstituering: RR formand, BS næstformand, CB Kasserer ‐ blev vedtaget
Bemanding af grupper:
Formidling: CB, BK, JP, HP, HHB
Overvågning: BS, RR, CB, BK (Atlasmandskab eksternt)
Naturpolitik: L, KS, RR
1.
Godkendelse af referat fra mødet den 16.12.2014
Referat godkendt.
Dagsorden godkendt.
2.
Opfølgning på beslutninger fra sidste møde
Generelt
Invitation til Kim Skelmose, hvornår passer det os at invitere ham til, og hvad skal fokus være?
RR formulerer et udspil til en dialog med Kim omkring samarbejdet med HB, vi læser igennem og
RR tager kontakt til Kim. Det foreslås at vi invitere til en aften med grill og møde, evt i Kristinelyst.
Hvordan går det med regningen på de 6000 til naturstyrelsen, hvem overtager opgaven efter Sten?
RR tager opgaven ved at tage fat i Gert Hougaard (Naturstyrelsen) ved kommende møde.
Er der fundet passende antal hjælpere til opsæt af kasser på golfbanen JP?
Ja og kasserne er sat op i fredags den 27.2.
Formidler‐gruppen
BK og KS vil lave tur til Hejlsminde (oprindeligt planlagt til slut feb), noget nyt?
Turen er annonceret i bladet til den 12.4
JP lokalbladet blev trykt rettidigt (før generalforsamlingen), og blev delt ud til generalforsamlingen.
Det er efterfølgende blevet sendt ud, så endnu engang et godt arbejde, JP roste redaktionen og
alle bidragydere.
Hvordan går det med fuglekurser. Er der behov for handling ifht reklame så kurserne kan blive
fuldtegnede? Er der behov for hjælp til denne opgave?

Vi har pt. 10 tilmeldte. En annonce i ugeavisen gav en ekstra kursist. Vi beslutter at vi gennemfører
og foreningen betaler underskuddet.
HHB hvad er status for tilkobling til central hjemmeside?
HHB har forespurgt fuglenes hus om status, men vi har ikke hørt fra dem endnu. Vores egen
hjemmeside er ude af drift pga. tekniske problemer.
RR tager kontakt til HHB om at få lagt besked på vores hjemmeside om at den er midlertidigt ude
af drift, og om at speede processen op for at få opkobling til den centrale side.
Fuglebeskyttelses‐gruppen
Er der fundet ny kommunekontakt til Vejle Kommune? Ja og kommunekontakterne er nu følgende
Lars Kromann – Vejle Kommune.
Arne Lilhauge ‐ Fredericia
Kurt Storgaard ‐ Kolding
Tommy Kaae ‐ Hedensted
Hans Pindstrup ‐ Horsens
Der er givet en opfordring fra Egon Østergaard til at kommunerne udformer en naturpolitik, det er
kommunekontakterne der varetager opgaven med at give opfordringen videre, hvordan går det
med det?
Lars Kromann har allerede kontaktet Vejle Kommune om, hvorfor de ikke har en biodiversitetsplan.
Der er fokus på opgaven, men den løses uden deadline.
3.
Orientering fra Formidlergruppen
Vi har en del af de ældre lokalblade i overskud, og vi beslutter at dele dem du intelligent, så de kan
gøre gavn.
Naturprojektet i Golfklubben har fået sat kasser op og har været i pressen. Flot projekt og flot
pressedækning. JP sørger for at give besked videre til fuglenes hus om aktiviteten.
Der er kommet evaluering fra Trækfuglekurset. Der er meget positiv tilbagemelding over hele
landet, med få kritikpunkter, dog ingen i vores lokalafd.
CB har oprettet en studiegruppe, der har indtilvidere været to ture og to aftner, og det går rigtig
godt.
Vi har de sidste gange været i den heldige situation, at loaklerne har været for små til vores
tirsdagsmøder. Vi har fået tilbud om at være i det nye Sundhedshus gratis. Vi overvejer på et
velvalgt tidspunkt at prøve denne mulighed af.
Næste deadline for ture og møder er den 20.3 og dækker perioden maj til og med august. Ture og
møder beskrives og meldes til HP inden den 15.3
Ny kontakt i DOF er Mads Oddershede, efter at Vicki er stoppet.
Tårnes dag bliver i år en landskamp mellem Danmark, Sverige og Finland der afholdes lørdag den 9.
Maj kl 500‐1300. Der opfordres til at vi deltager og at nogen melder et tårn eller flere tårne til.
Økolariet er ved at lave en udstilling om forskellige natur bruger typer, altså lystfiskere, ornitologer
osv. RR og CB aftaler hvem der stiller op til filmoptagelser.
JP rejste et ønske om at de måndelige vintermøder for medlemmere fremover holdes anden
tirsdag i måneden. Det blev besluttet, at det er op til formidlergruppen at planlægge og fastsætte
mødedatoer.

4.
Orientering fra Fuglebeskyttelsesgruppe
Vi er inviteret til kontaktmøde med naturstyrelsen til april, er der emner?
Kontaktmøderne handler om at staten kan benytte vores data, mod at de betaler tilskud til
punktællinger og dofbasen og de forpligter sig til at invitere til et årligt møde, hvor driften af deres
arealer kan drøftes.
Vi har indtryk af at de lytter meget, men det halter med handling. RR foreslår at der lægges fokus
på de ting vi tidligere har foreslået og følger op på dem.
HP foreslår at der rejses et spørgsmål om hvad der egentligt er formålet med statens arealer: skal
de være rentable eller skal de beskytte biodiversiteten?
Fredericia har fremsat forslag om en efter vores mening uhensigtsmæssig trampesti ved Høl. RR
har leveret en kommentering til Fredningsnævnet. Fredericia har allerede indtegnet stien i diverse
foldere, og de har nu indvilliget i ikke at forbedre stien, men bibeholder visningen i folderne. Stien
var en eksisterende sti, der altså bare er blevet markeret i en folder nu.
2. generations naturplaner ligger i høring på naturstyrelsens hjemmeside til kommentering.
I forbindelse med Rejsning af Vindmøller i Vandel, har lokale grupper henvendt sig til os for en
kommentar. BS erklærede sig inhabil i dette punkt, og forlod rummet under bestyrelsens drøftelser
og beslutning.
Lokale grupper ønkser at tale imod vindmøllerne i Vandel. HP skriver vores bekymring om
vindmøller og store svæveflyvere som traner mm. til dem.
LP og SN (Sten Nielsen) har sat minkfælder op i Kolding Kommune. Bl.a er der sat tre fælder op i
Solkær Enge og efterfølgende tre op i Dons sørene. De blev sat op i februar. De skal være aktive
frem til sommer eller måske endda til efteråret. Det overvejes at skrive et opslag til FB‐gruppen for
DOF‐SØ da vores hjemmeside ikke virker pt.
5.
Orientering fra Overvågningsgruppen
SN arr to atlasture den 10.5 og den 24.5. BK skriver til SN om info til HP og bladet.
6.
Økonomi
Intet at berette siden sidst.
7.
Vi skal have fundet en lokal mediekontakt, dette blev efterspurgt fra
hovedforeningen/fuglenes hus.
Der opfordres til at spørge SN og ellers tænke over det til næste møde.
8.
Opfølgning på emne bragt op til generalforsamlingen omkring velkomst til nye
medlemmer og modtaget brev fra Morten Hechmann.
Forslaget er vel modtaget og vi vil benytte det, så snart der er link til ny hjemmeside som skal indgå
i brevet. JP vil sørge for at udsende brevet fremover i henhold til liste over nye medlemmer, som
RR modtager og sender videre til JP.

9.
Evt.
Ny Direktør i DOF er netop meldt du og tiltræder 1.4. Det er Sigrid Andersen der kommer fra en

rektorstilling for HTX ved EUC.

10.
Næste møde ?? Mandag 1.6 kl 1700. Hvor vi forsøger at afholde det med deltagelse
af Kim Skelmose og på Kirstinelyst. BK og RR arr.

