Referat af bestyrelsesmøde i DOF SØ‐Jylland 06.12.2017 klokken 19:00
Sted: Hos Conny Brokholm, Heisevej 14, Vejle.
Deltagere: Hans Henrik Bay (HHB), Conny Brokholm (CB), Bodil Kristensen (BK), Peter Mygind Leth
(PML), Lars Holst Pedersen (LHP), Jørgen Pagh (JP), Ronni Røjgaard (RR), Boris Schønfeldt (BS).
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.
Spørgsmål om profiltøj betalt af penge fra formidlingskassen. LHP foreslog at spørgsmålet
behandles i formidlingsgruppen og ikke i bestyrelsen.
3. Formidlergruppe – ørnens dag – fuglenes dag – tårnenes dag.
Der er styr på vinteren møder. Der laves så mange ture som muligt. John Frigges foredrag
om Svalbard i november gik godt. Han er engageret igen marts 2019 til Kolding med
foredrag om Vadehavet.
CB har arrangeret tur på fuglenes dag til Madsbyparken i Fredericia. Der kommer et
bestyrelsesmøde inden deadline, hvor spørgsmålet kan behandles igen. Tårnenes dag kan
også behandles senere. BK kan formodentlig tage et tårn ved Hejlsminde sammen med
Torben eller Kurt. CB tager Kongens Kær. Ørnenes dag kører som tidligere ved Rands Fjord.
4. Fuglebeskyttelsesgruppen.
RR: Kolding kommune er ved at projektere en ny marina som indebære at en del af
fredsskoven inddrages. Fredsskoven er et tilgroet strandengsområde. Det har ikke meget
stor fuglemæssig betydning, men spørgsmålet er af principiel karakter. Bynære
naturområder bør ikke inddrages til en marina hvis en alternativ placering kan findes.
Marinaprojektet finansieres ved opfyldning af en temmelig stort af søterritoriet på den
sydlige bred af Kolding inderfjord med henblik på opførelse af luksusboliger. Salget af disse
skal finansiere marinaen. Opfyldning af søterritorium i et vildtreservat må vi have en
principiel holdning til. Fredsskoven har før været registreret som §3 område, men
kommunen har i stedet givet det status af fredskov. Ved fredskov kan kommunen bytte sig
til et nyt areal på landbrugsjord som tilplantes med skov. Dette er vanskeligere ved § 3
områder. Der er indsendt en kommentar desangående. Tillige forslag om etablering af rev
til fuglelivet.
Forslag om at udtage landbrugsarealer fra Natura 2000. Der forsvinder 23.000 ha og tilføjes
5.000 ha. Meget af landbrugsarealet har imidlertid naturværdi. Der arbejdes med
indsigelsesforslag især i områder med fugleinteresser. Horsens fjord, Uldum Kær,
Skovnordsiden af Vejle fjord, Fovslet skov. Treldenæs og et område på Randbøl hede (der
er gode fugledata fra Randbøl) bør med som Natura 2000 område. Deadline for indsigelse
er 3.januar 2018. Input efterlyses.
Skriv gerne personlige indsigelser – generelt eller for specifikke områder. Denne opfordring
lægges på Facebook siden.

Møde med Naturstyrelsen: Meget positivt møde. Der er lavet en ”rede‐app” med
markering af redetræer. Indberetning til skovfoged Jørgen Møller Nissen som er vores
kontaktperson.
Der er 25 uglekasser på laget ved Boller skovdistrikt på sydsiden af Horsens fjord. De vil
blive opsat af Ronnie og Steen inden 1.marts 2018 i Boller skovdistrikt. Nogle medlemmer
vil blive inddraget i opsætning og efterfølgende overvågning af redekasserne. Oplysning
om dette projekt bør formidles via Facebook og mail.
Skovning ved Stenderup Sønderskov: Kurt og Jørgen Møller Nissen besigtiger forinden så
det kan ske uden at ødelægger ørnenes hjem.
Spørgsmål om afgræsning blev også diskuteret og spørgsmål om biodiversitets skov.
Skovdistrikterne skal udpege nogle områder og forskere inddrages også i
udvælgelsesprocessen. Naturstyrelsen mente, at fokus skulle være på områder uden for
Natura 2000, da disse vil blive beskyttet alligevel.
Problem med skovning forud for at et område udlægges som biodiversitetsskov omtales.
Der skal dog bibeholde mindst 20 træer over 100 år per ha, og man må ikke røre bøge eller
ege som er over 200 år gamle.
Lystfiskere har fået tilladelse til at regulere skarv i Vejle å ud fra gældende regler. Hvis
skarven lever af stalling eller sjældne arter må skarven reguleres. Efter isvinter 2010 er
skarven begyndt at søge føde i åerne i højere grad end før. Derfor blev der givet tilladelse
til at regulere skarv i Skjern å af hensyn til den oprindelige vildtlevende lakseart. Der bør
gøres noget for fiskebestanden i Vejle fjord.
5. Overvågningsgruppen.
Sten har leveret en artikel til tidsskriftet om Atlas. Der er nogle ledige vintertælleture ved
Horsens. Ruterne er fastlagt på forhånd, så det er med at se på kortet og trække i
vinterfrakken.
6. Økonomi, herunder budget.
Budgettet gennemgås ved LHP. Nogle ekstra udgiftsposter tilføjes. Det reviderede budget
udsendes efter mødet. Der budgetteres med et lille underskud så foreningens penge kan
komme medlemmerne til gavn. CB: trækfugle kursus vil blive afholdt, så foreningen vil få et
overskud herfra. Som noget nyt afsættes mindre beløb til formidlingsgruppen,
naturpolitik/fuglebeskyttelsesgruppen og overvågningsgruppen, så alle udgifter hertil ikke
skal godkendes af bestyrelsen. Diskussion om hvorvidt de indtægter som CB skaber
gennem trækfuglekursus skal anvendes til specifikke formål til gavn for kursisterne og
medlemmer af lokalforeningen (bustur eller noget til formidlerkassen) fremfor at indgå i
lokalafdelingens generelle udgifter. CK: der budgetteres ikke med overskud af
trækfuglekurset, men det opstår hvis der er flere deltagere end forventet. Det er vigtigst at
medlemmerne af lokalforeningen får gavn af beløbet, gerne en bustur. Kurserne giver flere
aktive medlemmer. BS: forslag om bustur til vadehavet med John Frikke som guide og med
besøg på Vadehavscenteret. LHP: vi må på et tidspunkt tage stilling til budgettet når
lokalforeningens formue er nede på et lavere niveau. Herunder om vi behøver at udgive et
årsskrift som tager meget af budgettet. CB: Det var fra begyndelsen ikke meningen, at
årsskriftet skulle udgives i al evighed. Diskussion af om årsskriftet med fordel kunne
udgives elektronisk, hvilket er langt billigere og artiklerne kan komme løbende. CB:

medlemmerne er glade for årsskriftet. LHP: Man kan få inspiration til ture fra årsskriftet,
men denne funktion har hjemmesiden overtaget. Spørgsmålet bør drøftes på
generalforsamlingen.
7. Møde med Knud Flensted.
Biolog Knud Flensted fra DOF kommer 31.01.2018 17:00. Han har udmeldt et lidt
varierende ønskeligt deltagertal, måske 6‐24. Der er skrevet til kommunerepræsentanterne
om at deltage, og bestyrelsesmedlemmer kan også deltage. Biolog Peder Nyborg,
Hedensted, som er meget vidende om fredning og fugle, inviteres også. Mødeudbyttet vil
blive størst med mest diskussion ved et ikke for højt deltagertal.
8. Naturpolitisk debat.
Naturpolitiks debat med udgangspunkt i et notat med litteraturliste om rewilding forfattet
af RR og en kritisk artikel om emnet uddelt af BS. Diskussion vedrørte Rewilding som
metode til bevarelse og genopretning af store områder (mindst 1000 ha) med vild natur.
Der var forskellige synspunkter på emnet, både for og i mod, som det vil være for
omfattende at referere her. Der var ros til det skriftlige diskussionsoplæg fra RR.
9. Referat fra repræsentantskabsmødet.
Der var en diskussion om databeskyttelse. Ros til Fugle og Natur bladet hvor tur‐afsnittet
fylder mindre. Housewarming i Fuglenes Hus. Diskussion om falkejagt. Snak om branding,
en spørgeundersøgelse viste at for få kender DOF. Hvordan kan man på 15 sekunder
fortælle hvem DOF er? Hvad angår datagrundlaget for fuglebestandene, er det vigtigt at
stedfæste fugleiagttagelser (georeferering i DOF basen).
10. Visitkort.
Eksempel på folder med oplysninger om DOF Nordjylland fremvises. Den koster 3,50 kr. per
styk. HHB: Lasertryk i Aarhus er billigst. Sagen udskydes til næste bestyrelsesmøde.
11. Lokale naturråd.
Der er indstillet personer til de lokale naturråd.
12. Generalforsamling i februar.
Forberedes i detaljer på næste bestyrelsesmøde.
13. Hvad skal vi arbejde med i 2018.
CB vil finde flere punkttællere og lave arrangement med prøve‐punkttællingstur. Vores
lokalafdeling har flest punkttællere i forhold til antal medlemmer og skulle gerne beholde
denne placering. På idelisten: bustur til Vejlerne med overnatning, tur til Helgoland,
pomeransfugletur. BS: det går egentlig godt, nu er det tid til konsolidering. LHP: hvordan
kommunikere vi til en bredere kreds om lokalbestyrelsens arbejde?
Diskussion: Måske et nyhedsbrev, eventuelt på basis af mødereferaterne fra bestyrelse og
arbejdsgrupper. Det letter også arbejdet med årsberetningen og giver mulighed for
feedback fra medlemmerne. Hjemmesiden er også et godt redskab til kommunikation.

14. Næste års bestyrelsesmøder.
Mindst 6 møder. Møde først i februar før GF og et møde lidt ind i marts til konstituering
efter GF. Mandag er bedste mødedag. CB udsender mødekalender med steder for
møderne.
15. Eventuelt.
Boris er blevet næstformand i hovedbestyrelsen.
Referent: PML

