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Referat fra generalforsamling i DOF Storstrøm afholdt den 4. februar 2017 klokken 13.00-15.00 

på Naturskolen ved Maribo Søndersø 

Tilstede: Omkring 30 deltagere, herunder den fortsættende 

og nye del af bestyrelsen. 

Inden mødet var 8 deltagere på en hyggelig tur langs søen i 

det tågede vejr. Der blev bl.a. set isfugl. 

 

Ad. 1. Valg af dirigent 

DOF Storstrøms formand, Michael Thelander (MT), bød 

velkommen og foreslog Leif Schack-Nielsen som dirigent. 

Leif blev valgt. Bo Kayser (BK) var referent.  

 

Ad. 2. Beretning om lokalafdelingens virke 

MT fremlagde sin årsberetning. Se denne under 

http://www.dof-

storstroem.dk/lokalafdelingen/arsberetninger. 

Der blev blandt deltagerne talt lidt om, hvorfor der 

kommer så få til generalforsamlingerne. 

 

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til 

godkendelse 

Kasserer Bente Larsen (BL) gennemgik regnskabet, som 

blev godkendt. Se dokumentet under http://www.dof-

storstroem.dk/lokalafdelingen/okonomi. 

 

Ad. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Kasserer Bente Larsen gennemgik budgettet, som blev godkendt. Se dokumentet under http://www.dof-

storstroem.dk/lokalafdelingen/okonomi. 

Stig Jürgensen undrede sig over, at der var budgetteret med et underskud for Gedser Fuglestation i stedet 

for et nulresultat ved at budgettere med et større tilskud fra DOF Storstrøm. BL forklarede, at det gav et 

mere retvisende billede af forholdene, at den øgede aktivitet ved Gedser Fuglestation i 2017 forventedes at 

føre til et underskud. 

  

Figur 1. Der kigges på isfugl. 

Figur 2. Formanden beretter. 
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Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Lis Hansen, Uffe Haulund, Bo Kayser og Stig Jürgensen var på valg.  Lis 

Hansen genopstillede ikke, mens de tre sidstnævnte opstillede op og 

blev genvalgt. Bestyrelsen opstillede desuden Charlotte Stawitzki og 

Henning Gøtz til valg til bestyrelsen, og de blev begge valgt ind. 

Charlotte (kaldet Lotte) og Henning gav en lille præsentation af sig selv. 

Desuden havde bestyrelsen opstillet Ulla Brandt som suppleant til 

bestyrelsen, og hun blev også valgt. 

Ad. 6. Valg af revisor 

Jan Blichert-Hansen blev genvalgt. 

Ad. 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (ulige år) 

Formanden er fast medlem. De to øvrige repræsentanter, Bo Kayser og 

Lars W. Christoffersen, genopstillede og blev genvalgt. 

Generalforsamling gav bestyrelsen prokura til at udpege suppleanter, 

såfremt repræsentanterne ikke har mulighed for at deltage ved 

repræsentantskabsmøderne.  

Ad. 8. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag var indkommet. 

Ad. 9. Eventuelt 

Benny Steinmejer og Asbjørn Jensen kunne godt tænke sig, at der blev et fotogalleri knyttet til DOF 

Storstrøms hjemmeside. BK fortalte, at Fuglenes Hus er bekendt med, at lokalafdelingerne og 

fuglestationerne gerne vil have denne funktionalitet på deres hjemmesider, men at der ikke er konkrete 

planer om at implementere det. BK fortalte, at Gedser Fuglestation har et selvstændigt system til fotogalleri 

og et link til dette fra hjemmesiden. BK foreslog, at de personer, som gerne vil kunne lægge deres billeder 

på et sådant fotogalleri, kan gå sammen om at få etableret sådan en løsning. Derefter kan der blive lavet et 

link til den fra hjemmesiden. MT lovede at tage spørgsmålet op på et kommende bestyrelsesmøde. 

Henrik Dahl gav status for sagen med, at mange svaner også i denne vinter rammer luftledningerne ved 

Dybsø Fjord. 

MT takkede Lis Hansen in absentia for hendes ti år i bestyrelsen, hvor hun bl.a.  været 

kommunekontaktperson, siddet i Skovbrugerrådet, deltaget i pr-udvalgets arbejde, været kontaktperson til 

Avnø Naturcenter, hvor DOF Storstrøm har afholdt mange arrangementer, og påtaget sig arbejdet som 

referent i mange sammenhænge. 

Efter mødet viste Asbjørn Jensen nogle dejlige fotos af fugle, som kan ses ved Maribosøerne. 
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Figur 3. Henning præsenterer sig selv 
mens Lotte lytter. 


