
Bestyrelsesmøde den 15. november 1922 kl. 19.30 

Afbud fra Lars P og fra Gabor, som dog deltog fra kl. 19.45 

Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Godkendt af alle pr. mail. 

Revideret forretningsorden underskrives. Underskrevet af hele bestyrelsen. 

Ekstra nummer af Panurus med engfugleprojekt. Godkendelse af forventet ekstrapris? Vi blev 

enige (i OAS) om at lade DOF betale for udsendelsen (tryk og porto) til alle deres medlemmer 

inkl. dobbeltmedlemmer. Vi skal herefter alene betale for tryk og porto til "rene" OAS-

medlemmer. Forventet ekstraudgift for OAS 2.000 – 2.500 kr. 

Turplan for næste år (Er vist på plads)? OK 

- Sandbjerg turen den 20. november kan ikke flyttes, men gennemføres også d. 27. nov.! 

 

Spørgsmål om tilskud til ture (Manøtur bl.a.)  Bør afgøres af bestyrelsen ikke af generalforsamling. 

På generalforsamlingen beder bestyrelsen om accept af, at den fortsat kan yde tilskud til udvalgte 

ture efter eget valg.  

Beslutning om evt. tilskud til Manø-tur udskydes til efter generalforsamlingen. 

Kaj vil have følgende tilføjelse: Spørgsmålet drejer sig om, om der altid bør kræves 

deltagerbetaling? Hvilket er mit ønske. 

Kan bestyrelsesmedlemmer drages til ansvar? Det vurderes ikke, at bestyrelsen har nogen risiko 

for at blive draget til ansvar, hvorfor evt. forsikring fravælges. 

Kaj vil have følgende tilføjelse: Som jeg har fået det oplyst, kan bestyrelsen kun drages til 

ansvar, hvis den handler bevist forkert eller undlader at handle. Vil sandsynligvis ikke ske, 

hvorfor en forsikring skønnes unødvendig 

Tur med ørneklubben. Kunne vi finde nye ungdomsmedlemmer der? Det vurderes ikke, at der er 

noget potentiale i nye medlemmer fra Ørneklubben p.t. 

Erritsøes bøger. Gabors bøger. Hvordan skal de stå i lokalet? Bog til registrering af udlån? Mærkes? 

Der etableres en ordning, så medlemmer, som ønsker at låne bøger med hjem, skriver sig på en 

liste/hæfte, og streger sig igen, når bøgerne sættes tilbage. Vi har således overblik over, hvor 

bøgerne er. 

SS kasser om-rokeret. Hvem deltager? Kaj og Klaus Bo aftaler nærmere. 

Generalforsamling – forberedelser? Generalforsamlingen gennemføres i vores lokale på Kasernen. 

Novana møde d. 23. ds. Reminder nok et par uger før? Skal vi tilbyde noget? Per udsender 

reminder en uge før mødet, og vi byder på kaffe og småkager. Der blev samtidig bevilget indkøb af 

op til 5 termokander (i genbrugsbutikker) 



Vagtordning til kasernen? Er den ok? OK 

Evt. forberedelse til indvielsesmøde for medlemmer d. 7. december Indbydelse udsendes via mail, 

og Viggo sørger for julegløgg og æbleskiver! Der orienteres samtidig om, at der derfor ikke også 

serveres gløgg og æbleskiver på Kværs-turen! 

Referat fra mødet med Naturstyrelsen? Kaj og Viggo deltog i mødet, hvor det blev oplyst at 

Birkepøl-projektet stadig har høj prioritet (Årø er 1. prioritet). Hjortholm enge var rykket op i 

prioriteringsrækken, hvor også Torup Made står. Der blev udleveret kort med hugst-planer. 

 

Spørgsmål om mail til ikke-medlemmer (Per) Per administrerer! 

Møde i Rødekro om Mursejlere DOF-Sønderjylland afholder mødet den 14.12.2022 kl. 19.00 på 

Rødekro. 

”Gæt en fugl” udsat til næste år.  

Lock har oplyst, at 3 uglekasser står klar til afhentning. De 3 uglekasser har Kaj hentet fredag. 

Den ene er leveret til Tinglev og han har aftalt medlemsskab. 

 

Efterfølgende har Kaj skrevet til alle om, at han køber (hvis der ikke protesteres) en bog af Johs. 

Erritzøe: Ornitologiens Historie – pris ca. 300 kr. 

 

 


