
Referat af   møde   (skrevet med fed kursiv)   i afdelingsbestyrelsen: 
Tirsdag den 12. september 2017 kl. 19.00.   
Deltagere: Hele bestyrelsen dukkede efterhånden op (sic!), med udtagelse af Jan, som havde 
meldt afbud. Suppleanten Ernie var også til stede. 

Dagsorden:

· Møderammer.
Valg af ordstyrer/ referent. - Søren ordstyrer og Ulla referent.

· Evaluering af Visions Weekend 10. – 11. juni i Græshytten.
Kort snak om hvad der er sket siden. Er alle tilfredse med resultatet? Hvad nu?
Mange positive opfattelser af weekenden, men der er gået for lang tid siden det fandt sted.
Vi genopfriskede fotos af det, der blev nedskrevet om weekendens emner.
Formanden efterlyser større interesse og aktiviteter fra medlemmerne. F.eks. ved at 
spørge ind til det der udsendes mellem møderne og selv tage initiativer.

· Siden sidst.
Væsentlige ting/handlinger/sager, der er arbejdet med siden sidste bestyrelsesmøde. Sagerne
er inddelt i klagesager og andre sager.
Refereres ikke, med mindre at der er truffet særlige afgørelser på dette punkt. - Der blev 
spurgt ind til, hvem der afgør, om noget er væsentligt? Svar: Formanden afgør det!

· Årsmøde i Laden, Sæd, tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00.
Program: Kjeld Hansen: Det store svigt. – På valg: Henrik, Hans og Søren. Er I villige til at 
genopstille? – Praktiske ting vedr. årsmødet.
Søren laver tekst vedr. arrangementet, som kan anvendes i annonce i Ugeavisen, på 
Facebook og på Hjemmesiden. Best.medlemmerne (som modtager teksten om Årsmødet i 
uge 38) opfordres til at reklamere for arrangementet, hvor de kan. I teksten indgår 
mulighed for at få kørelejlighed til Sæd, samt noget om, at de af DN’s medlemmer, som 
DELTAGER i den efterfølgende ”generalforsamling”,  IKKE skal betale for Kjeld 
Hansens foredrag og kaffe m.m. - Alle 3 på valg er villige til genvalg!

· Rep.møde i Aarhus den 18. – 19. november 2017.
Hvem deltager?
Søren deltager, samt Klaus og Jan, som repræsentanter for afdelingen. Alle er tilmeldt.

· Naturen lige nu.
Hvem skriver resten af året?
På mødet blev følgende vedtaget: September (Ulla og Bo) – Oktober (Klaus) – November 
(Hans) – December (Søren). Bemærk: Efterfølgende har Ulla alene skrevet i september, 
og Bo har så indvilliget i at overtage at skrive i december fra Søren. Husk SELV at tage 



initiativ til at skrive jeres indlæg, og send det til formanden ved månedsskiftet før den 
måned i har lovet at skrive i. – Det er træls at skulle minde voksne mennesker om det!

· Nyt fra nedsatte arbejdsgrupper.
Kort runde med status over medlemmer og aktiviteter i grupperne: 1. affaldsindsamling. 
– 2. Ekskursioner. – 3. Hjemmeside/facebook/Nyhedsbreve. – 4. Løbene sager.
1. Affaldsinsamling: En gang i april 2018. Ansvarlige er Hans, Ann-Britt og Klaus. Jan 
står for koordinering med Natur & Ungdom. – 2. Ekskursioner, ture m.m.: Ansvarlige er 
Hans, Ann-Britt og Bo. De skal sørge for at få udsendt program til Hjemmeside og 
Facebook, samt få det lagt ind på kommunens arrangementsoversigt. Senest i december 
skal de have forslag til ture m.m. i første halvår af 2018. – 3. Hjemmeside/Facebook/ 
Nyhedsbreve: Hjemmesideansvarlig er Henrik, der hurtigt har taget initiativ til at få styr 
på vores forsømte hjemmeside. Bestyrelsen vil meget snart høre om, hvad Henrik har 
gang i. Facebookansvarlig er Bo, som meget gerne modtager materiale og indlæg. 
Nyhedsbrevene er der ikke lige p.t. overskud til at få udsendt. De vil indgå på 
dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. - 4. Løbene sager: Søren fortsætter med at 
vurdere og evt. udsende sager til kommentering.

· Nyt fra DNs Sekretariat.
Intet at referere.

· Vandrådsmøder.
Kort referat af arbejdet i de to vandråd fra henholdsvis Kruså/Vidå og Vadehavet (Søren).
Formanden berettede om oplevelser og status for de to vandråd.

· MØDER: Kort orientering om afholdte og fremtidige mødeaktiviteter m.m.
Indhold fremkommer på mødet.
Formanden berettede om kommunens lille gruppe vedr.vandløbsregulativer.

· Fastlæggelse af næste møde og eventuelt.
Husk kalender!
Årsmøde og Kjeld Hansen foredrag tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 19.00 i Laden i Sæd. 
Næste ordinære bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. skal konstituere os med formand og 
næstformand: Mandag den 6. november 2017 kl. 19.00 i Medborgerhuset. HUSK AT FÅ 
DET LAGT IND I JERES KALENDERE!
Eventuelt: Laura ønsker at få et punkt på næste møde om mødestruktur!!!

·                                                                                                                         Referat: Ulla


