
        Tønder Afdeling
      v/ formand Søren Eller
     Leosalle 26, 6270 Tønder
Tlf. 74723650 – mobil 30253650
  Privat e-mail: soren@eller.dk
  DN-email: toender@dn.dk

REFERAT AF MØDE 06.11.2017 (SKREVET MED FED KURSIV):

Som tidligere udmeldt indkaldes til møde i afdelingsbestyrelsen:
Mandag den 6. november 2017 kl. 19.00. 
Sted: Tønder Medborgerhus, lokale: 16. 

Deltagere: Alle tilstede Afbud: 0 Udeblivelse: 0 
Forslag til dagsorden (mere kan nå at komme på inden mødet):

1. Møderammer.
Valg af ordstyrer/ referent. Ordstyrer: Klaus. Referent: Ulla.

2. Siden sidst.
Væsentlige ting/handlinger/sager, der er arbejdet med siden sidste bestyrelsesmøde. Sagerne
er inddelt i klagesager og andre sager.
Fredningsnævnsbesigtigelse ved Hostrup Kirke 30/11 tages af Søren, hvorimod Henrik, 
som bor tæt på, er forhindret. – Ingen yderligere sager, men drøftelse af kommunens 
forventede udtagning af arealer fra Natura 2000 områder; - DN afventer kommunens 
udspil.

3. Årsmøde i Laden, Sæd, tirsdag den 24. oktober/konstituering af bestyrelse.
Herefter en kort evaluering af arrangementet.
Rigtigt godt Årsmøde med et fremragende foredrag af Kjeld Hansen om hans nye bog: 
”Det store svigt”. Der var omkring 50 deltagere i Laden i Sæd; heraf ca. 20 DN- 
medlemmer.
Konstitueringen den 6. nov.: Som i tidligere år sagde Søren, at det ikke var nogen 
naturlov, at han skulle fortsætte som formand, men ingen fra bestyrelsen tilbød sig. Så 
Søren fortsætter også i 2018 som formand, ligesom Klaus fortsætter som næstformand. 
Klaus tilkendegav dog, at han til årsmødet i 2018 nok var klar til at overtage formands-
posten.

4. Naturen lige nu.
November: Hans – december: Bo. - Hvem skriver for først halvår 2018?
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Januar: Henrik Februar: Ann-Britt Marts: Søren April: Jan Maj: Klaus Juni: Ann-Britt

5. 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.
Affaldsindsamling søndag den 22. april: Hans er kontaktperson til kommunen, og han 
indkøber en bunke ”affaldsnippere”. Jan indsamler og bortskaffer affaldssække efter 
arrangementet og indberetter arrangementet til DN’s hjemmeside og Natur og Miljø.
Facebook og afdelingens Hjemmeside: Køres af henholdsvis Bo og Henrik, som forventer
at modtage brødtekst fra alle os andre for at få det lagt ind. Enighed om, at vi skal arbejde
mere med synlighed og bedre medlemskontakt, men indtil videre afventer vi initiativ fra 
nogen til regelmæssigt at få udsendt Nyhedsbreve .
Løbene sager: Søren vurderer fortsat sagerne og sender udvalgte sager til yderligere 
vurdering hos Klaus, Henrik og Jan.
 

6. Nyt fra DNs Sekretariat.
Intet modtaget.

7. MØDER: Kort orientering om afholdte og fremtidige mødeaktiviteter m.m.
Samrådsmøde 31/10 (Klaus og Søren) – Rep.Møde i Aarhus 18.-19. nov.: Jan, Klaus og 
Søren er tilmeldt.
Ud over ovenstående fortalte Laura om møde i Grønt Råd i slutningen af september, 
ligesom Bo orienterede om sit første møde i RUT (Rådgivende Udvalg for Tønder-
marsken). Endelig blev der orienteret om et møde i følgegruppen ”Ruter og Stier”.

8. Mødestruktur.
Laura har ønsket at drøfte vores mødestruktur for at optimere møderne. 
Grundet tidsnød bad Laura om, at dette punkt bliver sat på dagsordenen igen til næste 
møde som et af de første punkter, da det ikke kan behandles ordentligt på så kort tid.

9. Intern orientering.
Nyt punkt, hvor vi orienterer hinanden om aktiviteter m.m., som alle bør være 
opmærksomme på.
Intet fremkom, men vi fortsætter med at orientere hinanden om aktiviteter fremover.

10. Fastlæggelse af næste møde og eventuelt.  Husk kalender!
Formanden udsender senere forslag til næste ordinære bestyrelsesmøde ultimo januar 
eller primo februar. - Husk JULEFROKOST onsdag den 30. november hos Søren & 
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Ulla!
 
                                                                                                                               Referent: Ulla 
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