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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 22. juni 2016 klokken 18.00-22.00 i Den Gule Stald i 

Kalvehave 

Tilstede: Michael Thelander (MT), Lis Hansen (LH), Henrik Dahl (HD), Stig Jürgensen (SJ), Uffe Haulund (UH), 

Bente Larsen (BL), Birgitte Norby (BN) og Bo kayser (BK) (referent) 

Afbud: Ingen 

Fraværende: Ingen 

Næste møde: 

Mødet afholdes torsdag den 25. august kl. 18. HD undersøger, om vi kan holde det i Den Gule Stald i 

Kalvehave. 

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. 

Ingen nyheder fra punkter behandlet på foregående møde(r). 

Ad. 3. Punkter på dagsordenen 

Der blev tilføjet et par underpunkter jævnfør nedenfor i referatet. 

Ad. 4. Evaluering af mødet med DOF’s direktør, Sigrid Andersen, i Vordingborg 27. april 2016 

Generelt var der stor tilfredshed med mødet. 

Fokusering af aktivering af medlemmer gennem konkrete projekter/opgaver 

MT foreslog, at Atlas III bliver fokusprojekt i 2017. 

Forslag om bestyrelsens besøg i Fuglenes Hus med Sigrid og andre 

Det vil bestyrelsen gerne. BK vil tage kontakt med Sigrid for at få aftalt et møde og dets indhold en tirsdag, 

onsdag eller torsdag eftermiddag i november fx kl. 13. 

Ad. 5. Kurser i DOF Storstrøm   

Klaus Malling Olsens kursus: Trods lidt få tilmeldte og et forventet lille underskud afholdes kurset. Det er jo 

netop sådan nogle aktiviteter, lokalafdelingen takket være tilskuddet fra hovedforeningen m.m. kan være 

med til at støtte. Aktiviteter, som understøtter vores målsætninger. 

Lars W. Christoffersen (LWC) vil afholde trækfuglekursus i Vordingborg i efteråret (vist 8 aftener og 3 ture). 

MT har dialog med LWC.  

Ad. 6. Den Danske Naturfonds indkaldelse af ansøgninger til projektpulje på 15 mio. kr. 

Bestyrelsen har ikke en færdig plan for, hvilke projekter og aktiviteter, vi gerne vil have støtte til, når en 

mulighed viser sig. 
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UH foreslog, at vi laver sådan en plan og påtog sig at udarbejde et rammedokument, som UH vil udsende til 

bestyrelsen 14 dage inden næste bestyrelsesmøde. 

Dette dokument kunne være starten på, at bestyrelsen udarbejder en strategi med nogle konkrete mål 

for, hvad det er, vi gerne vil opnå. Hvis vi har sådan en plan og en prioritering af vores opgaver, kan den 

også bruges til at få mere ud af bestyrelsesmøderne. Dagordenen og prioriteringen af tiden kan blive 

styret af strategien. Med konkrete mål kan vi også følge op på, I hvor høj grad vi opnår det, vi gerne vil 

(et vist antal ture og møder om året, at vores forslag bliver anvendt i de sager, vi går ind i osv.). 

Som konkret projekt her og nu foreslog SJ, at vi undersøger mulighederne for at få midler til etablering af 

en kanal mellem Barholm og Bogødæmningen.  Formålet er at give ynglende måger og vadefugle bedre 

muligheder ved at hindre ræve adgang til området. SJ kontakter i første omgang ejeren. Hvis 

vedkommende er positiv over for idéen, tager bestyrelsen stilling til, om vi vil gå videre med udarbejdelse 

af en ansøgning. 

Ad. 7. 15. Juni Fondens Naturpris 

Vi gør ikke videre i den sag. 

Ad. 8. Atlas III lejr afholdt i juni 

I alt deltog omkring 20 med 14 som gennemgående deltagere.  

En stor del af de udestående sene TimeTælleTure på Lolland og Falster blev gennemført. 

Næsten alle udækkede kvadrater på Lolland og Falster blev undersøgt. 

Ad. 9. Sager 

Reguleringstilladelser (jagtlig bekæmpelse) fra Naturstyrelsen til lodsejere ved Holmegaards Mose 

BN havde lavet et stort forarbejde ved at se på sager tre år tilbage i tiden.  Konklusionen var, at såvel 

ansøgningerne som sagsbehandlingen var meget mangelfuld og utilstrækkelig. Ansøgninger på fem linjer 

uden reelt indhold bortset fra, hvad man ønskede at skyde. Godkendelser bestående af gentagelse af 

ansøgningsteksten og en godkendelse. 

MT og BN vil gå videre med sagen ved at kontakte DOF’s formand, Egon Østergaard, som sidder i 

Vildtforvaltningsrådet. 

Biosfære Møn 

Kommunen og andre vil søge om UNICEF certificering af Nyord. Det er uklart, hvad man vil opnå, og hvilke 

konsekvenser det vil få. 

Troelstrup Sø ved Haslev 

BN fortalte om, at byudvikling vil true søen gennem forstyrrelser m.m. BN vil muligvis gå videre med sagen 

og foreslå fugletårn samt begrænsning af yderligere bebyggelse. 

Nylands Mølle ved Gavnø/Dybsø 

Det blev besluttet ikke umiddelbart at gå ind og støtte denne sag. 



DOF Storstrøm 
 
 

C:\Data\DOF\DOF_Storstrøm\Bestyrelsen\Møder\Referat_DOF_Storstrøm_bestyrelsesmøde_20160622_v0
1.docx    3 af 4 
 

DOF’s Hæderspris 

Det blev besluttet at gå videre med arbejdet med eventuel indstilling. MT og BK ser på sagen. 

Ad. 10. Orientering fra Gedser Fuglestation 

Stationen kører godt med fokus på ringmærkning og formidling. Der er allerede en imponerende og fuld 

dækning med ringmærkere fra ind- og især udland til efterårets ringmærkning.  

Der lægges op til, at Hans Lind ved tre samtidige ringmærkere skal have mulighed for at give dem 300 kr. 

tilsammen om dagen i diæter. 

Det blev foreslået, at fokus på standardiseret trækfugletælling øges ved bl.a. at gennemføre optællingslejre 

og indførelse af overkommelige optællingsstandarder bl.a. med anvendelse af moderne teknologi. Lige som 

ringmærkningen ønsker bestyrelsen, at trækfugletællingen skal være en egentlig fuglestationstilknyttet 

aktivitet. Det vil bl.a. styrke opbygningen af at fuglestationsmiljø for fugleinteresserede. 

Færdiggørelsen af selve hjemmesideværktøjet til den nye hjemmeside har godt nok taget længere tid for 

Fuglenes Hus at udvikle end oprindeligt planlagt, men bortset fra det, har vi nu fået en hjemmeside, som 

giver brugerne god mulighed for samme sted at se blog, nyheder og ture. Ringmærkerne er glade for den 

nye blog grænseflade. Når de sidste ting er på plads med driften, vil vi se på forbedring og videreudvikling 

af indholdet. 

Ad. 11. DOF Storstrøms hjemmeside 

Tilfredsheden med den nye Gedser Fuglestation hjemmeside er så forholdsvis stor, og frustrationerne over 

den nuværende lokalafdelingshjemmesides aldersbetingede skavanker så store, at det blev besluttet, at BK 

skal tage kontakt til Fuglenes Hus for at høre, hvornår og på hvilke betingelser, vi i givet fald kan gå over til 

hovedforeningens lokalafdelingsløsning. Ud fra den tilbagemelding, vil bestyrelsen tage stilling til, hvad vi 

vil. 

Ad. 12. Kommende ture og møder 

Turudvalget ved BN og BK er kontakter til Fugle & Natur mht. annoncering. 

Frist for indsendelse er 10. juli. Bladet dækker perioden 1. september til 10. november. BK vil senest 10 juli 

indsende ture og møder modtaget fra BN og andre suppleret med dem, der er annonceret på DOF 

Storstrøms hjemmeside. 

Ad. 13. Referater fra møder og råd 

Intet at bemærke. 

Ad. 14. Rekvisitbeholdning i DOF Storstrøm 

Intet at bemærke. 

Ad. 15. Nyt fra felten 

Intet at bemærke. 

Ad. 16. Eventuelt 
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Intet at bemærke. 

 

BK/2016-06-23 


