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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 24. oktober 2016 klokken 18.00-22.00 på Steiner Skolen 

i Vordingborg 

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

Birgitte Norby (BN) og Bo kayser (BK) (referent) 

Fraværende: Henrik Dahl (HD) 

Næste møde: 

Mødet afholdes mandag den 12. december klokken 18 på Steiner Skolen i Vordingborg. 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BK. Mødeleder: BN. 

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

Referat godkendt og efterfølgende lagt på hjemmesiden. 

MT: Anvendelse eller frasalg af kampagnetrailer overvejes fortsat. 

Ad. 3. Punkter på dagsordenen 

Der blev tilføjet et enkelt punkt jævnfør nedenfor i referatet. 

Ad. 4. Ny hjemmeside. Status 

Er færdig og er nu den eneste, som opdateres. Vi har bedt Fuglenes Hus om at sørge for, at adressen 

http://www.dof-storstroem.dk/ for den gamle hjemmeside inden en uge kommer til at pege på den nye 

hjemmeside, som dermed vil være den eneste i brug. Overgangen er gået let. 

Ad. 5. Forslag til handleplaner for Natura 2000 områder er i høring til 9. december 

Der er 7-8 i DOF Storstrøms område. MT og BN tager ansvaret for udarbejdelse af høringssvar og vil 

muligvis inddrage andre fra bestyrelsen. Se kommunernes hjemmesider og de mails, MT har udsendt. 

Ad. 6. Stor Skallesluger møde i november 

Det blev vedtaget også i år at holde et møde med deltagelse fra såvel kassegruppen som øvrige 

medlemmer. MT bestiller plads på Medborgerhuset i Vordingborg. Mødet annonceres via hjemmeside, 

Facebook og (til kassegruppen) mails. 

Ad. 7. Kurser i DOF Storstrøm. Status 

Vinterfuglekursus ved Lars Christoffersen i Vordingborg: Der er allerede ti tilmeldte, og det blev vedtaget at 

gennemføre kurset.  

Det afholdte rovfuglekursus ved Klaus Malling Olsen var en succes indholdsmæssigt, men 

indkvarteringsforholdene var for dårlige. 

Ad. 8. Storture. Status 

http://www.dof-storstroem.dk/
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BL: Der bliver tilbudt en bustur til Öland i Bededagsferien 2017. Minimum 25 deltagere. Finn Jensen og 

Benny Steinmejer har tilbudt sig som turledere. 

Ud over BL er Ulla Brandt og Lars Christoffersen med i stortursudvalget. 

Ad. 9. Mål- og handlingsplan for DOF Storstrøm. Status 

Det blev besluttet ikke at lave og leve efter sådanne planer i bestyrelsesarbejdet. Ved annoncering efter 

nye bestyrelsesmedlemmer i januar vil det dog være hensigtsmæssigt at gøre det ud fra en beskrivelse af 

bestyrelsens opgaver, mål og behov for yderligere kompetencer. 

Ad. 10. Fællesmøde for aktive i DOF Storstrøm med tur og frokost i marts 2017 

Der var en positiv indstilling til forslaget. Det kan fx laves som et opstartmøde med planer for det 

kommende år kort tid efter generalforsamlingen. 

Ad. 11. Ørnens Dag, Ørnetælling, Generalforsamling. Præcisering af datoer 

Ørnens Dag 2017 bliver den 26. februar. DOF Storstrøms ønske om at lægge den tidligere, er dermed ikke 

blevet efterlevet af Fuglenes Hus. 

Ingen af de tilstedeværende vidste, hvilken dato der afholdes ørnetælling. 

Det blev vedtaget at afholde generalforsamling lørdag den 4. februar 2017 i Maribo. Der indledes med 

fugletur klokken 10. Deltagerne kan indtage deres medbragte frokost på turen eller ved 

generalforsamlingslokalet. Selve generalforsamlingen påbegyndes klokken 13. MT bestiller egnet lokale. 

Ad 12. Sager 

Foreslået bro over Susåen nær isfuglerede i træstub: MT: Naturklagenævnet har vedtaget, at bro må 

bygges, når stubben ikke længere er anvendelig til isfuglebo. 

Vindmøller ved Vennerslund. MT: DOF Storstrøm har klaget over den planlagte opstilling på grund af 

ynglende Havørne og rasten gæs i området. DOF Storstrøm fastholder klagen også efter møde med 

lodsejeren. 

Ad 13. Nye bestyrelsesmedlemmer til valg 

LH stopper efter mange år i bestyrelsen. Vi vil derfor gerne have 1-2 nye aktive bestyrelsesmedlemmer. BK 

vil i januar 2017 lægge opslag på hjemmesiden og Facebook med beskrivelse af bestyrelsens opgaver og om 

behov for nye kræfter. Vi vil desuden søge blandt dem, vi kender. 

Ad. 14. Orientering fra Gedser Fuglestation 

Hans Lind har spurgt MT om mulighed for økonomisk støtte fra DOF Storstrøm, hvis de penge, som 

Naturstyrelsen har bevilget til indretning af ti sovepladser på første sal ikke rækker til. Det er bestyrelsen 

velvilligt indstillet til.  

Ad. 15. Atlas lll  

Intet at bemærke. Der holdes årsmøde i Skærbæk 29.-30 oktober. 

Ad. 16. Referater fra møder og råd 
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UH havde deltaget i et af Naturstyrelsens Brugerrådsmøder, hvor der bl.a. var blevet omtalt mulighed for 

opsætning af kasser til Stor Skallesluger ved Tystrup-Bavelse Søerne og blev behandlet 2 plejeplaner. 

Ad. 17. Eventuelt 

Det aftalte møde i november i Fuglenes Hus mellem bestyrelsen og folk i Fuglenes Hus er udskudt til foråret 

på grund af byggerod i Fuglenes Hus. 
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