
Referat af DN Tønder bestyrelsesmøde, onsdag den 24. oktober 2018:

Mødested: Dragonvej 39, Tønder  

1. Møderammer – Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer (Jörn Eskildsen kommer og 
påtager sig gerne denne opgave), referat fra sidste møde?, valg af referent.

2. Siden sidst. – Har der været noget?

3. Udfordringer til en ny formand.

Jan opstiller til formand.

4. Årsmøde: Medborgerhuset mandag den 29. oktober kl. 19.00 i Medborgerhuset. Vi skal 
være ude kl. 21.45! - Klaus har bestilt lokale og taget kontakt til Rune Engelbrecht, som holder 
oplæg. Søren sørger for øl og vand. Vi starter med Rune (ca. 1 – 1½ time), herefter årsmøde jf. 
vedtægterne. Følgende er på ordinært valg: Klaus og Bo, og vi skal have valgt en ny for Ann-
Britt, som er udtrådt af bestyrelsen. Valg af suppleant(er). – Efter årsmødet træder den nye 
bestyrelse hurtigt sammen og vælger en formand; - Søren er ikke til rådighed som formand 
mere!

Årsmødet er blevet annonceret i Natur&Miljø, men ikke i ugeaviserne. Klaus sender information 
rundt om Runes oplæg til orientering til alle. Bo sætter det på facebook. Det forventes at alle 
deler opslaget på facebook. 

Jan tager fat i Uwe fra JV ang. Klumme om årsmødet.

Barbara tager fat i sekretariatet mhp at orientere medlemmer af DN i tønder pr mail om 
årsmødet 

Klaus undersøger it udstyret i medborgerhuset.

5. Samrådsmøde i Kolding (Ågade 27) torsdag den 8. november med spisning fra kl. 18.00 
(tilmeldig nødvendig). 

Samrådsmødets er rykket til den 20. november. Ulla og Søren deltager.

6. Rep.møde i Kolding den 17. og 18. november. – Følgende er tilmeldt: Ulla, Søren, Klaus 
og Jan.

7. Naturen lige nu. – Det er vist helt gået i stå. Skal vi fortsætte med at forsøge at sætte 
nyheder i Ugeavisen? Oktober er snart gået, men hvis ja, hvem skriver så for november og 
december?

Jan skriver om Sort sol i november

Hans skriver i december



8. Vildsvinehegn langs grænsen: Det ser ud til at blive en realitet. Skal vi foretage os noget 
og hvem gør det?

Fremlagt til overvejelse til bestyrelsen

9. Status fra arbejdsgrupper: Affaldsindsamling: P.t. ikke aktuelt – Ekskursioner: Er der 
noget på bedding? – Hjemmeside/facebook/Nyhedsbreve: Foregår der noget? – Løbene 
sager?

Gåsegodnat i december

Der er pt ikke materiale nok til at udsende et nyhedsbrev

10. Nyt fra DN’s sekretariat?

11. Andre møder: afholdte og kommende? 

12. Intern orientering. – Har I noget at orientere om?

13. Eventuelt, - herunder næste bestyrelsesmøde.

Klaus inviterer til fællesspisning inden årsmødet. 

Næste møde fastlægges i forlængelse af årsmødet.

 

 


