
        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 i afdelingsbestyrelsen (  Referatet skrives med FED og i kursiv!):

Mandag den 22. januar 2018 kl. 20.00. 
Sted: Hos Ulla & Søren, Leosalle 26 (afbud senest lørdag 20/1) 

Deltagere: Afbud: Ernie, Bo, Hans og Ann-Britt Udeblivelse:
Forslag til dagsorden (mere kan nå at komme på inden mødet):

1. Møderammer.
Valg af ordstyrer/ referent. – Referat fra sidste møde 6/11-17. Ordstyrer: Klaus og referent:
Ulla. – Referat fra 6/11-17  godkendt.

2. Siden sidst. 
Væsentlige ting/handlinger/sager, der er arbejdet med siden sidste bestyrelsesmøde. Sagerne
er inddelt i klagesager og andre sager. 
Flere sager gennemgået. - Især høringssagen om indskrænkning af Natura 2000-
områder blev drøftet. Ministeren ønsker at fjerne langt større N 2000-områder, end han 
vil acceptere bliver nyinddraget. DN’s Vadehavsafd. (Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder) 
har holdt fællesmøde om høringen og indsendt fælles høringssvar, ligesom der også er 
sendt et høringssvar fra DN’s Sekretariat. Oplægget fra Ministeriet er stort set 
udokumenteret og virker tilfældigt udvalgt. Flere landmænd i Vadehavsområdet går imod
Ministeriets anbefaling, da de mister EU-støtte, hvis N 2000 beskyttelsen fjernes fra deres 
marker. DN Tønder har benyttet tællinger fra DOF som dokumentation mod at fjerne 
store dele af N 2000-områderne i Vadehavsområdet. – Vi afventer sagens videre forløb, 
og det er DN’s opfattelse, at planerne om ændringer af N 2000-områderne vil møde 
betydelig modstand i EU. 

3. Mødestruktur.
Laura har ønsket at drøfte vores mødestruktur for at optimere møderne (fra sidste møde).
Fremover foreslås en ny mødestruktur, hvor møderne normalt må vare højest 2 timer med
start kl. 19.00 på mandage. Af og til skal der være plads til gæster udefra med særligt 
interessante emner. Det skal forsøges at afkorte dagsordenerne. Til næste møde foreslås 
at lade Klaus og Laura udarbejde og udsende dagsorden. - Erfaringen må vise, om vi får 
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behov for flere møder. 

4. Udpegning af medlem til Tønder Kommunes Jordkøbsnævn.
Drøftelse om Uwe Matzen skal fortsætte, eller om et bestyrelsesmedlem vil tage over.
Bestyrelsen besluttede at Søren skal tale med Uwe Matzen, som hidtil har været vores 
repræsentant i Jordkøbsnævnet, om han vil fortsætte. Han er klart den, som ved mest om 
Jordkøbsnævnets arbejde. – Efterfølgende har Søren talt med Uwe, som gerne fortsætter. 
Han er indforstået med mindst en gang årligt at orientere bestyrelsen om arbejdet i 
udvalget, og han vil gerne komme og gøre dette på næste møde (mandag den 12. marts).
Søren har nu indberettet Uwe som repræsentant med Henrik som suppleant.
 

5. Naturen lige nu.
Tidligere aftale om hvem skriver i første halvår 2018:
Januar Henrik - Februar Ann-Britt - Marts Søren - April Jan - Maj Klaus - Juni Ann-Britt.
Henrik overtager fremover kontakten til Tønder Ugeavis vedr. ”Naturen lige nu”. Derfor 
skal han modtage forfatternes manuskripter senest den sidste fredag i måneden før den 
måned, hvor indlægget skal sættes i avisen. Henrik sender en uge før sidste fredag i en 
måned en huske-mail eller -SMS til den/de personer, som er ansvarlige for manuskriptet 
til den aktuelle måned, og Henrik står for indsendelsen til Ugeavisens redaktion. 
Forinden tjekker han manuskripterne for stavefejl og meningsforstyrrende sprog m.m. 
HUSK at indlægget højest må fylde ca. 500 ord (ca. én A 4-side), og medsend gerne egne 
fotos. 

6. 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.
Alle i bestyrelsen, som ønsker noget lagt på Hjemmesiden (Henrik) – Facebook (Bo) – 
Nyhedsbreve (Barbara) skal i god tid sende det til alle de 3 mediers ansvarlige, og man 
skal huske at skrive DATO, TIDSPUNKT og MØDESTED i beskrivelse af det 
arrangement, som man er ansvarlig for. – I først omgang satser vi på at udgive et 
nyhedsbrev pr. kvartal, og Barbara skal indsende NYHEDSBREVE til Thomas Eriksen i 
DN’s Sekretariat, som så sørger for udsendelsen til de af vore lokale medlemmer, som 
Sekretariatet har mailadresse på. Thomas kan kontaktes på 31 19 32 58 eller mail: 
ter@dn.dk 

7. Nyt fra DNs Sekretariat.
Vi har fra DN’s Sekretariat modtaget datoer for landsdækkende DN-arrangementer i 
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2018, som følger: Affaldsindsamling søndag den 22. april, Kystvandring søndag den 10. 
juni (skal vi deltage i dette arrangement?) og Naturens Dag søndag den 9. september.
 - Især medlemmerne af ”ekskursionsgruppen” skal være opmærksomme herpå, og i god 
tid orientere Bo (Facebook), Henrik (Hjemmeside) og Barbara (Nyhedsbreve) om 
arrangementer DN Tønder vil deltage i.
 

8. MØDER: Kort orientering om afholdte og fremtidige mødeaktiviteter m.m.
13/12 Samrådsmøde (Søren) – 14/12 Vandløbsreg. Møde (Søren) – 19/12 Vadehavsmøde 
med DN afd. (Søren) – 12/1 Følgegr. Prædatorer (Søren) – 24/1 Følgegr. ”Ruter og Stier” - 
27/1 Samrådsinspirationsdag i Middelfart (Søren) – 6/2 Ny plan for Nationalpark Vadehavet
(Søren) - 8/2 Samrådsmøde Kolding (Søren) – 27/3 Vadehavsmøde med DN afd. (Søren)
Desuden orienterede Klaus og Laura henholdsvis om møder vedr. Naturråd og i Grønt 
Råd.

9. Intern orientering.
Nyt punkt, hvor vi orienterer hinanden om aktiviteter m.m., som alle bør være 
opmærksomme på.
Ulla forslog og fik opbakning til et samarbejde med Tønder Havekreds om at dele 
orientering om kommende arrangementer, som kan have interesse for begge foreningers 
medlemmer. Ulla vil stå for kontakten til Tønder Havekreds samt sørge for at få 
orienteret Bo, Henrik og Barbara om havearrangementer, som vore medlemmer inviteres 
til.

10. Fastlæggelse af næste møde og eventuelt.
Husk kalender!
Næste møde: Mandag den 12. marts kl. 19.00. Dagsorden udsendes senest 1 uge før med 
angivelse af mødested.

Søren Eller

Referat: Ulla (med hjælp fra Søren)
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