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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 11. januar 2017 klokken 18.00-21.30 på Rudolf Steiner 

Skolen i Vordingborg 

Tilstede: Michael Thelander (MT), Lis Hansen (LH), Stig Jürgensen (SJ), Uffe Haulund (UH), Bente Larsen (BL), 

Henrik Dahl (HD), Birgitte Norby (BN) og Bo kayser (BK) (referent). Desuden deltog Lotte (Charlotte) 

Stawitzki (LS), som er kandidat til bestyrelsen. 

Afbud: Henning Gøtz (HG), som er kandidat til bestyrelsen. 

 

Næste møde: 

Mødet afholdes onsdag den 1. marts klokken 18 på Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BK. Mødeleder: SJ. 

Ad. 2. Godkendelse af referat og opfølgning på punkter fra forrige møde  

Referat godkendt og efterfølgende lagt på hjemmesiden. 

Ad. 3. Punkter på dagsordenen 

Der blev tilføjet et punkt om præsentation af kandidaterne til bestyrelsen. 

Ad. 4. Præsentation af kandidater til bestyrelsen 

LS fortalte, at hun har arbejdet 7 år i Fugleværnsfondens Ravnstrup Sø gruppe. Hun har været aktiv på 

Malta i kampen for fuglebeskyttelse. I dag er hun bl.a. kvadratansvarlig i Atlas III.  

HG havde meldt afbud. Desuden har Ulla Brandt meddelt, at hun gerne vil stille op som suppleant. 

Der var en kort præsentationsrunde, hvor de nuværende bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig og 

deres arbejde for DOF Storstrøm. 

Ad. 5. Generalforsamling 04-02-2017 – status for planlægning 

Der blev talt om de sidste praktiske ting. 

Ad. 6. Rute 54 (motorvej) Næstved-Rønnede. Status. 

BN har været meget aktiv i sagen og gav en udførlig gennemgang og fremkom med problemområder, 

bestyrelsen burde tage stilling til. 

Såvel Næstved som Faxe Kommune har vedtaget at anbefale linjeføring A. Endelig beslutning skal tages af 

Trafikministeriet. 

Bestyrelsen kom frem til, at den ikke vil anbefale nogen af de foreslåede linjeføringer frem for andre. 

Bestyrelsen ser helst, at motorvejen ikke bygges. 

BN vil lave udkast til udtalelse fra DOF Storstrøm. Endeligt indhold afklares med MT og evt. andre. 

Ad. 7. Naturgenopretning af Suså mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle 
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BN orienterede om status for sagen. DOF Storstrøm vil afvente indtil videre med at fremsende udtalelse om 

sagen. 

Ad. 8. Friluftsrådet i Næstved Kommune 

Rolf Lehrmann fra DOF Vestsjælland havde sendt en forespørgsel, om repræsentanter fra DOF Storstrøm 

ville deltage i møde i Sydvestsjællandskredsen. Bestyrelsen valgte at prioritere andre opgaver højere, og vil 

derfor ikke deltage. 

Ad. 9. Stor Skallesluger møde 

Mødet vil blive afholdt torsdag den 26. januar klokken 19 i Medborgerhuset i Vordingborg. Mødet 

forventes annonceret via hjemmeside, Facebook og (til kassegruppen) mails. Som noget nyt vil 

kommunerepræsentanter også blive inviteret. 

Ad. 10. Kurser i DOF Storstrøm. Status 

Vinterfuglekursus ved Lars Christoffersen i Vordingborg: Det afvikles i øjeblikket til deltagernes store 

tilfredshed. 

BL: Har fået fat i Klaus Malling Olsen for at aftale mågekursus. Han kan afholde kurset i Klintholm Havn i 

første weekend af november, hvilket BL vil bede ham om. 

Ad. 11. Storture. Status 

BL: Der bliver tilbudt en bustur til Öland i Bededagsferien 2017. 20, måske 22, har tilmeldt sig, og Ulla 

Brandt fortsætter markedsføringen. Minimum 25 deltagere. 

Ad. 12. Orientering fra Gedser Fuglestation (GFU) 

Indretning af 10 sovepladser på førstesalen går godt fremad og skal efter planen være klar til ibrugtagning i 

april 2017. 

Test år med fast observatør ved Gedser Odde: Der har været indhentet kommentarer fra ekspertise i landet 

til et oplæg udarbejdet af BK. 21. januar holder en mindre gruppe et møde om, hvordan træktællingen skal 

startes op her i 2017.  

GFU har søgt midler fra Charlotte Smidts Fond, som behandlede ansøgningen ved møde 9. januar. DOF 

Storstrøm har søgt samme fond om penge til udvidelse af redekasseprojektet. Det blev 13. januar oplyst, at 

hver af de to ansøgere modtager 15.000 kr. fra fonden, hvilket vi har takket for. 

Ad. 13. DOF Storstrøms indspark til kommunevalgkampen 2017  

Ved mødet 12. december 2016 talte HD meget om, at han syntes, at DOF Storstrøm skulle give et aktivt og 

positivt grønt indspark til kandidaterne i valgkampen. HD foreslog, at bestyrelsen fik udarbejde små smukke 

foldere med praktiske råd til kandidaterne. HD blev opfordret til at lave et konkret projektoplæg med 

indhold i folder, finansiering m.m. og fremsende det til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen havde ikke modtaget sådan et projektforslag. På dagens møde talte HD mere i retning af at lave 

et familie-fugle-i-haven-biodiversitetsprojekt, som egentlig ikke specielt var koblet op på kommunevalget.  

Ad. 14. Atlas lll  
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MT: Største udestående er gennemførelse af de ret mange udestående tidlige ynglefugle timetælletur. 

Ad. 15. Referater fra møder og råd 

Intet at bemærke. 

Ad. 16. Eventuelt 

I.a.b. 

Ad. 17. Nyt fra felten 

MT har haft hyggelig småtur til Nakskov Indrefjord med 8 deltagere. 

HD havde haft en fantastisk oplevelse med Høgeuglen i Haslev Orned, som han havde ”talt med”, og som 

pludselig var dykket ganske lavt ned over ham, mens den kom med sit rullende kald. 
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