
Bestyrelsesmøde DN Tønder
Dato: 16. september 2019

Referat
Bestyrelsesmøde DN Tønder

4. november 2019, kl. 19.30-21.45 i medborgerhuset Tønder, Mødelokale nr. 15

Deltagere: Hans T, Laura K, Laura F, Klaus, Bo, Jan og Hans K

Ikke tilstede: Barbara, Henrik, Søren og Ulla

· Hjemsted Oldtidspark
Gennemgang af bemærkninger til lokalplansforslag. Laura F. retter til og sender sidste 
udkast af inden bemærkninger sendes til Tønder Kommune. 

· Vandrådet 
Vi skal indstille medlemmer inden 22. november
Vi indstiller gerne Klaus og Hans som suppleant. Dette skal først koordineres med Aabenraa 
og Sønderborg. Jan kontakter og koordinerer med DN Aabenraa og Sønderborg, derefter kan
Klaus melde sig ind.

· Højspændingsmaster
Laura F. orienterede om kommende og forhenværende høringer
Jan beretter om Jyllandsposten, som har kontaktet ham, for at høre om DNs holdning. 
Eva sender artiklerne fra JP ud digitalt

· Aktuelle sager
Følgegruppen ”fuglegruppen” til Tøndermarks initiativet vil gerne have vores støtte til 
udsigtstårn ved Vidåslusen. Jan skriver til Rico at vi ikke kan give vores støtte uden mere 
materiale og flere oplysninger. Der er både argumenter for og imod projektet.

Dispensation til at etablere grussti og rørlægning af 8 meter vandløb i Sølvstedmose. 
Umiddelbart er der ingen indsigelser fra bestyrelsen.

Der opfordres til at sager sendes ud inden mødet så vi kan klædes på inden diskussion af 
sagerne. 

· Bestyrelse
Søren fortsætter indtil videre

· Julefrokost – næste møde 
Klaus vil gerne vise hjemmeside ang. drikkevandsinteresser.
Dato for julefrokost 9. december 2019 kl. 18.00. Klaus bestiller mødelokale. Jan sender liste 
ud med hvem, der bragte hvilket mad sidste år. Alle skal melde ind, hvad de gerne vil tage 
med af retter.

· Repræsentantskabsmøde
Klaus deltager og evt. Jan.



· Organisering af fremtidige møder
Organisering af møder o lign. Giver frustrationer i bestyrelsen. Emnet skal derfor diskuteres 
om et punkt til dagsorden til næste møde d. 9. december.
  


