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Referat af bestyrelsesmøde i DN Tønder Afdelingen
Onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.30

Mødested: Visby Forsamlingshus, Parkvej 1, Visby, 6261 Bredebro

Dagsorden:

1. Siden sidst.
Væsentlige ting/handlinger/sager, der er arbejdet med siden sidste bestyrelsesmøde den 22. 
september 2009. Sagerne er inddelt i henholdsvis klagesager (sager DN har påklaget) og andre 
sager. Nogle af d sagerne foregriber pkt. 4.

Søren gennemgik en række sager: Skov ved Vindtved Kanal. Hus i åbent land ved Øbjergvej 
(påklages). Hus på Merstedvej ved Abild (påklages). Hus i åbent land ved Sølsted (påklages). 
Uwe Matzen er repræsentant i Tønder Kommunes Jordkøbsnævn og Peter Jepsen er suppleant.
Rådgivende udvalg for Vadehavet holder møde 15/1
Forespørgsel om ramper/indkørsler over grøfter i marsken diger må udvides. Ingen indvendinger. 
Sagen om gl.skinnevej på Rømø. Naturklagenævn indkalder til møde på Rømø. Tønder Kommune 
har aftalt ting inden dette møde.

2. Møder siden sidst (korte referater) samt orientering om evt. kommende møder:
Samrådsmøde den 16. november 2009, samt repræsentantskabsmødet den 5.-6- dec. 2009. Næste 
samrådsmøde den 25. januar 2010 i Vejen, samt næste møde i Tønder Kommunes Grønne Råd den 
2. feb. 2010. 

Samrådsmøde 16/11-09. Arbejdsgruppe vedr. Nationalpark Vadehavet. Problematikken omkring 
gruppens nedsættelse og fremtidige form vendes. Nyt udvalg skal være i DN-regi. DN Esbjerg er 
imod nykonstituering i nyt udvalg og med ny formand. Udvalget har holdt møde, men de nyvalgte 
kom ikke til mødet. Nyt møde i udvalget 25/1. Også et problem at ikke alle DN-afdelinger deltog i 
samrådsmødet, hvor det skete nyvalg til arbejdsgruppen.
DN Landsdelstræf 8/5-2010. Dette gælder for samrådsområderne Sydjylland og Fyn. Der er dog 
også mulighed for separate samrådsmøder. I alt fem landsdelstræf i hele landet.

3. Intern kampagne om bedre kommunikation med Tønder Kommunes DN-medlemmer.
Bestyrelsen har altid haft svært ved at kommunikere med vore knap 500 medlemmer i kommunen. 
En nyere metode er at få vor hjemmeside til at fungere. Vi har nemlig en hjemmeside, men der står 
intet på den og der er ingen ansvarlig for den. – Diskussion om hvorledes vi forbedrer dette forhold 
og forsøg på at finde én, som har lyst og evner til at tage sig af det. – Bilag: Kursuskatalog 2010 
Naturens Universitet.

Kommunikationen mellem bestyrelsen og DN-medlemmerne er for dårlig. Hjemmesiden skal 
forbedres. Henrik påtager sig delvist ansvaret siden. Den bliver ikke dynamisk, men orienterende. 
Der skal gang i ekskursioner. Alle tænker på nye initiativer.
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4. Aktuelle sager fra Tønder Kommune.
Bestyrelsesmedlemmer, som har modtaget lokalsager til vurdering, bedes forberede sig på at 
forelægge sagerne til drøftelse og evt. videre handling, i følgende rækkefølge: 
A) Rømø-sager (Sextus),
B) Skærbæk-sager (Jens P. Beck),
C) Løgumkloster-sager (Uwe),
D) Bredebro-sager (Jens Lyhne),
E) Nr. Rangstrup-sager (Svend), 
F) Højer-sager (Hans), og
G)Tønder-sager (Søren).

Sag om oprettelsen af et vandhul på eng ved Nr.Rangsrup. Dette er afslået af Tønder Kommune. 
Søen vil have en drænende effekt og vil forandre biotopen. Afslaget er OK.

5. Næste møde.
Medbring kalender, så vi kan fastsætte forårets bestyrelsesmøder. 

Næste bestyrelsesmøde er 23/3-2010.

6. Eventuelt. 

Intet

Referent
Henrik J. Møller
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