
REFERAT af DN Tønder Bestyrelsesmøde

Onsdag den 2. maj 2018 kl. 19.00.
Sted: Hos Ulla & Søren, Leosalle 26 (afbud senest tirsdag 1. maj) 

Fremmødte: Laura, Søren Ulla, Henrik, Bo, Hans og Klaus

1. Møderammer.
Valg af ordstyrer/ referent. – Referat fra sidste møde 22/1-2018. 

Ordstyrer Hans, referent Klaus

2. Siden sidst.
Væsentlige ting/handlinger/sager, der er arbejdet med siden sidste bestyrelsesmøde. Sagerne er 
inddelt i klagesager og andre sager.

3. Naturen lige nu.
Følgende skriver i resten af første halvår 2018:
Maj: Klaus - Juni: Ann-Britt. – Juli er sommerferie, men lad os også lige se på hvem der skriver 2. 
halvår 2018.

Henrik skriver i august, Jan september, Ulla oktober, Hans november,  Bo  laver gåsetur i januar

4. 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. Affaldsindsamling. 
Næste år skal indsamlerne gå to og to og samle dåser og flasker i to separate poser.

2. Ekskursioner. 
Kystvandring 10. juni. Tur nord for Rømødæmningen på Jyllandssiden. Søren kontakter guiden 
Poul Erik. 
Naturens dag 9. september. Tema ”Bevægelse i naturen”. Hans er ankermand.
Smag på marsken. 22. og 23. september i Højer. DN bod og fugletur. Bo og Hans.

3. Nyhedsbrev. 
Hvornår udsendes det næste? Henrik kontakter Barbara.
Thomas Eriksen fra sekretariatet tilbyder hjælp til lokal DN folder. Søren ringer til Barbara.

5. Nyt fra DNs Sekretariat.

6. MØDER: Kort orientering om afholdte og fremtidige mødeaktiviteter m.m.
Rep.møde i Faaborg 7. og 8. april: Søren, Klaus og Henrik. – Andre møder ???

Årsmødet i oktober. Klaus kontakter Rune Engelbrecth fra DN og spørger om han vil holde oplæg. 
Thor Jartsen fra WWF vil måske også kunne komme og fortælle om vildsvinehegnet. Bo kender 
ham.



Regionsmøde i Kolding. Det er et stykke tid siden der har været afholdt møde p.gr.a. problemer i 
Sønderborgafdelingen. Vi har brug for et sådant møde for at koordinere en fælles indsats for 
afdelingerne i sagerne mod vildsvinehegnet og højspændingsledningerne. Søren kontakter 
sekretariatet for at få hjælp til løse vanskeligheder så et nyt møde kan komme i stand.

Det er også muligt at vi kan få et samarbejde med Jægerne, DOF og evt. vores tyske 
søsterorganisation. NABU.

7. Intern orientering.
- En bedre tone blandt bestyrelsens medlemmer. - Vi glemmer at orientere hinanden om 
henvendelser til f.eks. DN’s Sekretariat, Hovedbestyrelse og/eller Præsident.
- Uddelegering af klagesager: Det behøver ikke alene at være formandens opgave at skrive klager. –
Deltagelse i kurser udbudt af ”Naturens Universitet”, Det kan vi kun blive klogere af!

8. Næste møde og eventuelt.
Vi har tidligere aftalt et møde til onsdag den 6. juni. Hvem vil påtage sig at arrangere et møde ”ud af
huset”? Det skal være et møde, hvor vi kommer ud i naturen og ser på spændende sager. Det kunne 
f.eks. starte kl. 17.30 med en sandwich og øl/vand, dog uden at glemme kaffe/te og kage! – Der skal
altså findes en god lokalitet med borde og bænke. 

Hans og Bo � �!


