
Referat fra generalforsamlingen i  DOF Storstrøm onsdag, d. 24. februar 2016. 

 

Onsdag, d. 24. februar 2016 afholdt DOF Storstrøm generalforsamling i Hollænderhaven i Vor- 

dingborg. 

 

Generalforsamlingen begyndte kl. 19. Lokalafdelingens formand Michael Thelander (MT) bød de 

29 fremmødte velkommen. Uden modkandidater blev Palle Sørensen valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter aflagde forman-

den beretning for DOF Storstrøm 2015. Årsberetningen kan læses på DOF Storstrøms hjemme- 

side. 

Efter årsberetningen orienterede Bo Kayser om, at hovedforeningen har tilbudt fuglestationerne 

en hjemmeside tilrettet fuglestationernes behov. Lokalafdelingen kan senere benytte samme 

hjemmeside. 

Herefter blev årsberetningen taget til efterretning.  

 

Kasserer Bente Larsen gennemgik regnskab 2015 og budget 2016. 

Efter regnskabsaflæggelsen blev der stillet spørgsmål til, at 

-  der ikke i 2015 blev ydet tilskud til Gedser Fuglestation (GFU) fra lokalafdelingen. MT oriente- 

    rede om, at beløbet kr. 8.000,00 for 2015 var hensat til konsolidering, evt. i forb.m. indretning  

    af 1. salen.   

-  kr. 15.000,00 fra samarbejdsaftalen med Guldborgsund kommune fordeles med kr. 10.000,00 

   til GFU og kr. 5.000,00 til Fuglepuljen.  

-  lokalafdelingens formue ikke skaber problemer med hovedforeningen. 

Herefter blev regnskab og budget taget til efterretning. Regnskabet er godkendt af revisor. 

 

På valg var Birgitte Norby, Bente Larsen, Henrik Dahl og Michael Thelander. Alle blev genvalgt 

for 2 år. Clausjannic Labuz udtræder af bestyrelsen.   

Efter bestyrelsens indstilling blev Bo Kayser og Uffe Haulund valgt for 1 år. 

Bo Kayser indtræder i DOFs Repræsentantskab som DOF Storstrøms repræsentant for 1 år i 

stedet for Clausjannic Labuz, der udtræder af bestyrelsen. Der er ordinært valg til Repræsentant- 

skabet i ulige år. 

 

Jan Blichert-Hansen blev genvalgt som revisor. 

 

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 

Eventuelt: 

-  Holger Jensen, kontaktperson for det nu nedlagte Stortursudvalg, udtrykte modstand mod, at     

    turlederne skal have betalt udgifter til en planlægningstur, idet de uden omkostninger delta- 



       ger i den efterfølgende tur, og han ville gerne vide, hvad deltagerne får for den ekstra  

       udgift, som iflg. DOFs Stortursregler skal indgå i turprisen.  I flere indlæg blev det gjort gæl-  

       dende, at ved en planlægningstur vil deltagerne få en bedre turoplevelse, at deltagerne kan  

       spørges, om de vil betale for en planlægningstur, at det er frivilligt arbejde at være turleder 

       og uden en udgiftsdækning bliver der ingen tur, at udgiften kan fratrækkes fripladsen, og at  

       bestyrelsen på et møde kan diskutere, på hvilke betingelser deltagerne tilmelder sig.  

 

-     Palle Sørensen orienterede om, at Naturstyrelsen Storstrøm har givet tilladelse til  

      regulering af bramgås i ca. 200 sager. Det nøjagtige tal for nedlagte Bramgæs oplyses senere.  

      Iflg. EU fuglebeskyttelsesdirektivet må Bramgås gerne reguleres, men ikke hvor mange. 

 

-     Uffe Nielsen oplyste, at Tajga-sædgåsen er fredet i hele landet bortset fra  

       i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. 

 

-     ATLAS III. Projektet slutter ved udgangen af 2017. Koordinatorerne opfordrer til, at der  

      gøres en ekstra indsats for at få gennemført TimeTælleTure (TTT). Måske er turen fastlagt, 

      men kun koordinatorerne kan se, om en TTT er fastlagt, men ikke gennemført. Det er nu  

      muligt, at andre kan gennemføre TTT, hvis den kvadratansvarlige accepterer det.   

  

-     Preben Berg var overrasket over, at der indberettes så få ynglefugle i kvadraterne, og ud- 

      trykte skuffelse over, at de meget aktive tællere ikke tager ansvar. Preben Berg opfordre- 

      de alle til at indberette i det kvadrat, hvor man bor.    

 

      Der afvikles en landsdækkende ATLASIII lejr på Maribo Naturskole d. 6.-12. juni 2016. 

  

 

 Til slut takkede formanden Lisbeth Petersen for hendes mangeårige virke som turkoordina- 

 tor. Desuden takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde i 2015. 

 

 Generalforsamlingen sluttede kl. 21.35. 

 

 

 referent: Lis Hansen        

    

 

 

 

 

 


