Referat af Dof sydøstjyllands bestyrelsesmøde 7/12 2016
Lars blev valgt som dirigent.
Referent Hans Henrik.
1.)Referatet fra sidst er godkendt.
2. Opfølgning af beslutninger fra sidste møde
Orientering og evt. fremlæggelse fra grupper pkt. 3-5:
3. - Formidler-gruppen, de sidste møder fastlægges snarest så de kan komme med i Fugle&Natur med
deadline. Mødet med Klaus Dickman i marts forsøges afholdt i Kolding.
Årsskriftet er næsten færdigt. En præsentation af bestyrelsen tilstræbes at blive medtaget i årsskriftet næste
år.
4. - Fuglebeskyttelses-gruppen. Gruppen har fokus på biodiversitet i kommurnernes skove.
5. - Overvågnings-gruppen. Fokuserer på Atlas. Steen har kontaktet mange kvadrat-ansvarlige med succes
for at sikre sig at timetælleturene bliver gennemført.
Der bliver lokalt Atlas møde foråret med Thomas Vikstrøm.
6. Årshjulet :
Generalforsamling d. 8/2-2017. Dirigent : Steen Nielsen og Morten Heckmann spørges. Årsberetning laves i
fællesskab med bidrag fra de enkelte grupper.
Hans Pinstrup trækker sig fra bestyrelsen. Ronni, Lars og Bodil genopstiller. Der skal vælges to personer til
repræsentantskabet og minimum en suppleant.
Ørnenes dag . Ronni kontakter Arne Lillehauge ang. Rands Fjord. Hans Pinstrup anbefaler at få ørne-badges
fra Fuglenes Hus.
Fuglenes dag . Fuglenes Hus har lovet at forbedre annoncering.
Kirstinelyst 20.august efterlyser en guide. Bodil vil muligvis gerne påtage sig det.
Vi foreslår 5 Bestyrelsesmøder årligt. Første bestyrelses efter generalforsamlingen er onsdag d. 1.marts kl. 19
Samarbejde med DN bliver drøftet i formidlingsgruppen.
7): Hvad skal vi nå eller arbejde med i det kommende år ? Formidlingsgruppen vil gerne prøve flere
hverdagsture.
8. Økonomi: økonomien ser fornuftigt, i år med et overskud på ca. 22.000kr.
Hans Pinstrup foreslår at Skagen Fuglestation bliver støttet med et større beløb. Forslaget bliver genoptaget i
2017. Conny har fået en henvendelse om belønning til nogle, som gør en ekstra indsats for Atlas. Vi kigger på
det i marts 2018.

