
Referat fra bestyrelsesmødet i DOF Storstrøm d. 28. oktober 2015. 

Mødet blev afholdt på Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. 

Til stede: Michael Thelander, Henrik Dahl, Stig Jürgensen, Bente Larsen, Birgitte Norby og Lis 

Hansen. 

Afbud: Clausjannic Labuz 

Mødeleder: Birgitte Norby 

Referent: Lis Hansen. 

 

1.   Godkendelse af referat fra forrige møde:  Ingen bemærkninger. 

 

2.   Generalforsamling 2016:  Der afholdes generalforsamling onsdag, d. 24. februar 2016  

      kl. 19-22 i Hollænderhaven, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg. 

 

3.   Sager:  Vindmøller ved Tyrebylille. Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i kla- 

      gerne over Faxe Kommunes vedtagelse af plangrundlaget af 12. september 2013 om opfø- 

      relse af vindmøller ved Turebylille.  

      Rute 54 – motorvej Næstved-Rønnede. Bestyrelsen præciserer følgende vedr. linieføring af 

      motorvej ved Næstved: DOF Storstrøm har modtaget flere henvendelser vedr. lokalafde- 

       lingens holdning til linieføring af kommende motorvej ved Næstved. Som medunderskriver 

      af folderen Flyt motorvejen fra genoprettet natur kan det se ud, som om DOF Storstrøm al- 

      lerede har taget stilling til, at linieføring E/E+ er det bedste alternativ til linieføring A, men  

      folderen afslutter med følgende: 

      Følgende aktører opfordrer kraftigt til at flytte motorvejen til et mindre sårbart område end 

      den planlagte linieføring A, for hvorfor tage risikoen, når der eksisterer flere andre bedre-  

      alternativer.  

      Det er denne sætning, DOF Storstrøm vil lægge til grund for, at vi endnu ikke har taget stil- 

      ling til, hvilken alternativ linieføring vi vil anbefale, og DOF Storstrøm afventer VVM-redegø- 

      relserne, før lokalbestyrelsen endelig vil tage stilling til, hvilken linieføring lokalbestyrelsen 

      foretrækker. 

 

4.   Lokalafdelingsseminar lørdag, d. 26. september 2015 i Odense:  Birgitte og Michael deltog og 

      gav på bestyrelsesmødet en kort orientering fra seminaret.  Punkt til drøftelse på næste   

      bestyrelsesmøde. 

 

5.   Ny samarbejdsstruktur:  Udsættes. 

 

6.   Nyt samlingssted for lokalafdelingens dokumenter:   Det nuværende lagerhotel BIX ophører. 

      Nyt lagerhotel RushFiles foreslås. Michael drøfter dette med webmaster Jens Dithmarsen. 

 



  7.   Ørnetælling og Ørnens Dag:  Ørnetællingen foregår i weekenden d. 23. og 24. januar 

        2016. Ørnens Dag afvikles søndag, d. 28. februar 2016. 

 

  8.   Fuglekurser:  P.g.a. mangel på kursusleder vil der først blive gennemført et fuglestem- 

        mekursus foråret 2017.   

        Det tidligere drøftet kursusforslag fra Klaus Malling Olsen genoptages. Bente tager kon- 

        takt til kursuslederen. Der henvises til bestyrelsesreferat fra mødet d. 3. december 2014. 

  

  9.   Atlas III:  Der planlægges  et koordinatormøde i det tidlige forår 2016.  

 

10.   Gedser Fuglestation:  Nyt styregruppemedlem : Bo Kayser. Desuden ansvarlig for hjemme- 

        siden. 

 

11.   Referater fra møder og råd:  Fast punkt. Intet til dette punkt. 

 

12.   Hjemmesiden:  Fast punkt. Intet til dette punkt. 

 

13.   Nyt fra felten:  Fast punkt. Intet til dette punkt.   

 

14.   Eventuelt:  Maribo Kajakklub, Refshalevej 52  danner ramme om årets julemøde lørdag, 

        d. 21. november fra kl. 13 med en vandretur langs Maribo Sø kl. 10-12. 

           

 

 

Næste bestyrelsesmøder: 

Onsdag, d. 2. december 2015 kl. 18.00 og onsdag, d. 10. februar 2016 kl. 

18.00 på Steiner Skolen i Vordingborg.     

 

 

  

        

         

            


