Referat af bestyrelsesmøde, DOF Sydøstjylland
Mødet fandt sted hos Jørgen Pagh i Brejning 09.08.2017 kl. 19:00
Deltagere: Conny Brokholm (CB), Hans Henrik Bay (HHB), Ronni Røjgård (RR), Kurt Storgaard (KS),
Lars Holst Pedersen (LHP), Jørgen Pagh (JP), Bodil Kristensen (BK), Peter Mygind Leth (PML).
Referent: PML.
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.
RR: kontakt med kommunerepræsentanter med henblik på deltagelse i møder i
Friluftsrådet. Tommy Kaae vil repræsenterer Hedensted, fra Horsens vil Lene Gredal
deltage. LHP deltager for Vejle og PML for Fredericia og BK Kolding. DOF repræsenterer
”beskyttelsessiden”. Der er mange ”benyttere”, men få ”beskyttere”.
RR: foreslår at bestyrelsesmøde skal have et tema, for eksempel om hvordan vores
naturbeskyttelsesindsats kan fornyes. LHP mener at emnet også kunne være af interesse
for et medlemsmøde. CB: Vi kan invitere en fra Fuglenes Hus til at holde oplæg om
fuglebeskyttelse ved et medlemsmøde. KS: foreslår Peder Nygaard Nielsen som
oplægsholder.
3. Formidlingsgruppen, herunder input til årsskrift.
CB: har planlagt belønningstur for punkttællerne til Fanø. Det bliver en dagstur den
02.09.2017. Kim Fischer vil guide i 4 timer. Bagefter fortsætter turen et andet sted på Fanø
eller til Sneum Engsø afhængig af vejret.
Der er 13 tilmeldte til efterårskursus i andefugle, gæs, vadefugle og rovfugle. Der har
desuden været 5 forespørgsler. Det foregår onsdag aften i Bygningen i Vejle.
Der er nogle ture til efteråret, men vi ville gerne have flere. Det er svært at finde turledere.
Det bedres forhåbentligt efter atlas‐afslutning. CB vil også lave en enkelt tur. På næste
møde i formidlingsgruppen skal der snakkes om ørnes dag, tårnenes dag og fuglenes dag.
Der har været kritik fra medlemmer fordi vi ikke havde et arrangement på tårnenes dag.
HHB: mange er i Skagen på dette tidspunkt. CB: Vi prøver igen næste år. Det giver lidt
reklame. Ørnenes dag gik godt, der kom mange. Det skal gentages.
John Frikke kommer november og fortæller om Svalbard. Mark Desholm kommer til januar
for at fortælle om trækfuglenes gåder. Henning Helberg kommer til marts for at fortælle
om stære. Han har skrevet phd om stære. Vi mangler et emne til generalforsamlingen. Til
julemødet skal der ses fotos. Julemødet kan eventuelt flyttes til en anden by. Vi kan få
lokaler i Kolding. RR: det bør være et af de gode foredrag som flyttes til en anden by, da det
er en service til medlemmerne i det valgte område. Et andet møde kan være i Fredericia.
PML undersøger mulighederne. RR: vi kan låne Troldehuset på Trelde Næs til en fugletur.
HHB: Fredericia Gymnasium er også en mulighed. LHP: vi har også mange medlemmer i
Horsens. CB: finder lokale i Horsens.

JP: Der mangler input til årsskriftet. BK: Lene har forslag om indlæg om opsætning af
fuglekasser i Vejle i juni 2017. HHB: Forslag om af der skrives om Hejlsminde nor. KS kan
skrive om dette emne. HHB: har mange pdf‐filer med gamle artikler fra årsskriftet. JP
sender HHB pdf‐fil for årsskriftet 2016.
HHB vil skrive en artikel om den nye app ”dof‐basen mobil”. Deadline omkring 1. december
2017. BK: forslag om artikel om vores fugl bjergvipstjerten, evt. sammen med noget om
vandstæren.
4. Fuglebeskyttelsesgruppen.
RR: aftale om samarbejde mellem kommunekontakter og DN. Fællesmøde mellem
kommunerepræsentanter og DN bliver med for mange deltagere. Et møde for hver
kommune bliver for mange møder. Derfor holdes to møder. Et med kommuner i
Midtjylland, Horsens og Hedensted, og et med de tre kommuner i trekantsområdet. Der er
taget kontakt med Tommy og Hans, kommunerepræsentanter fra Hedensted og Horsens
og DN‐repræsentant. Der vil blive afholdt et møde efter sommerferien. Emnet er blandt
andet forslag til nye kommuneplan i Horsens. Her foreslås ny omfartsvej som går over en
strandeng og Klokkedal. Mange Horsensborgere er utilfredse med denne plan. Der er også
planer om et boligområde nord for Horsens Nørrestrand med en promenade/cykelsti
henover Loddentot.
5. Overvågningsgruppen.
Der er arbejdet med punkttælling og atlas.
HHB: Hvad med Endelave? Har hørt klager over at der drænes hårdt af hensyn til dådyr ved
Louiselund. RR har ikke hørt om dette. Dræning af et rigkær kræver dispensation efter
paragraf 3, og det skal indberettes. KS: Spørgsmålet er om det er registreret som et
paragraf 3 areal. HHB: opfordrede til at klagerne skriver et brev til DN. De har støttet
etableringen af dette rigkær. HHB: der ynglede havørn ved Louiselund. Folkene fra
Louiselund har beskåret træer i nærheden af ørnereden, så den fortrak.
6. Økonomi.
Gennemgang ved LHP.
7. Status for ny hjemmeside.
HHB lagt et stort arbejde i en ny flot hjemmeside som er inspireret af den engelske
National Trust. Den præsenteres. Der er flere smarte funktioner, blandt andet til seneste
fund af bemærkelsesværdige fugle i SØ‐Jylland. Andre kan let lære at indsætte materiale
om for eksempel nye arrangementer. Adresse: dof‐sydostjylland.dk
8. Eventuelt.
Intet.
9. Næste møde
04.10.2017 klokken 19.00 hos Peter, Atlasvænget 3, 7000 Fredericia.

