Baglandsmødet torsdag d. 4. januar 2018
- referat
Tilstede: Tomas, Ove, Peter Emil, Klaus, Axel, Uffe og Else
1. Siden sidst – evaluering af årets arrangementer
Munkesøen – ca. 25 deltagere, en rigtig god tur, passende varighed og vejret var
rigtig godt, faldt dog den dag bukkejagten startede. En tur der sagtens kan
gentages.
Trækfugletur – ikke så mange tilmeldte, men turen blev aflyst pga. dårligt vejr.
Baglandet i jobkrukken – har været afholdt to gange, især til den ene var rigtig
fin.
Østerstur – en tur der sagtens kan gentages.
Christiansfeldturen – for få tilmeldte, turen blev derfor aflyst, ligesom første
gang den blev arrangeret.
Måske mange er medlemmer for at støtte ikke for at tage på tur??!!
Forslag til ture:
Natravneturen kunne godt gentages.
Gentage busture til det tyske vadehav – f.eks. til Eidersperrwerk.
Tur til Strandingsmuseet St. George i Thorsminde.
Ture i nærområdet.
Måske kan Vadehavscentret give tilskud til bus og/eller Nationalpark Vadehavet
kan søges om tilskud til ture. Tomas undersøger ansøgningsfristen.
2. Evaluering af måden kontingentindbetaling er foregået på
Det er en udfordring at nå ud til alle medlemmer ift. at have de korrekte
oplysninger vedr. adresse og mail.
En anden udfordring er at man fra en privat mail kun kan sende et vist antal
mails ad gangen. Klaus undersøger om det kan være en mulighed at udsende
medlemsbreve fra en af Vadehavscentrets mailadresser.
Hvis folk skulle oprette sig aktivt for at blive medlem af Baglandet og ikke
automatisk bliver det som nu, er det noget folk har tænkt over. Det blev
foreslået at folk, der køber årskort til Vadehavscentret, får en flyer med hjem
med oplysninger om Baglandet og hvordan man melder sig ind.
Klaus tjekker op på proceduren som den er nu ift. årskortholdere og melder
tilbage.

Vi afventer og ser hvad der sker med antallet af årskortholdere og
Baglandsmedlemmer, nu hvor det første år for ”det nye” Vadehavscenter er
gået.
3. Planlægning af generalforsamling 2018
-Dato, annoncering, vedtægtsændringer vedr. kontingent, vedtægtsændringer
vedr. hvem tegner foreningen
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19
Tomas og Uffe sørger for at udsende indkaldelse og indrykke annonce (senest 14
dage før mødet). I annoncen tilføjes at man skal have et gyldigt årskort for at
deltage og at årskort kan fornyes på dagen. Sammen med indbydelse udsendes
også forslag til vedtægtsændringer.
Forslag til dirigent - Henrik Noer. Alternativt Søren Lunde. Uffe spørger.
Forslag til revisor – Henrik Noer og Henning.
Forslag til suppleant – Ove. Ønsker genvalg.
Hvem der er på valg til bestyrelsen – Peter Emil og Axel. Ønsker begge genvalg.
Forslag til oplæg – rundvisning i udstillingen med nogle af de historier, der er
oplagte at fortælle i de forskellige rum. Derudover fortælles om de
undervisningstilbud, der er til gymnasier.
Prisen for medlemskab (årskort til Vadehavscentret) er fortsat 190 kr.
Vedtægtsændringer blev diskuteret og teksten vedtaget (se Tomas` forslag til
vedtægtsændringer – dokument udsendt sammen med dagsorden til dette
bestyrelsesmøde). Til generalforsamlingen stemmes om hvert punkt enkeltvis.
De bestyrelsesmedlemmer der kan møder kl. 18.30 og hjælper med at gøre klar
til generalforsamlingen.
4. Evt.
Klaus fortalte om alle de ting og nye tiltag, der sker på Vadehavscentret.

Referent Else

