
Referat fra bestyrelsesmødet i DOF Storstrøm d. 2. december 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: Stig Jürgensen. 

Referent: Lis Hansen. 

 

 

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

 

2.   Projekt Fugle Overalt:  3-årigt fugleformidlingsprojekt støttet af Nordeafonden med 8 mio. 

      kr. Projektleder Tine Due Hansen orienterer om projektet på et møde d. 10. december 2015.  

      Læs om projektet i Fugle og Natur 3/2015. 

 

3.   DOFs Fuglestationsudvalg:  Bo Kayser indstilles som DOF Storstrøms repræsentant i Fugle- 

      stationsudvalget. 

 

4.   Medlemsmøde:   Med baggrund i en henvendelse fra et medlem om aktiviteter, som kan til- 

      trække nye medlemmer og fastholde de, der allerede er medlemmer, indbydes alle interes- 

      serede til et medlemsmøde på Avnø Naturcenter lørdag, d. 30. januar 2016. Kl. 10 er der tur 

      i området. Kl. 13 starter mødet. Der serveres kaffe m.m. Læs mere på hjemmesiden. 

 

5.   Nyt samlingssted for lokalafdelingens dokumenter:  RushFiles bliver nyt lagerhotel i skyen. 

 

6.   Ørnetælling og Ørnens Dag:  Ørnetællingen foregår i weekenden d. 23. og 24. januar 2016. 

      Ørnens Dag afvikles søndag, d. 28. februar 2016. Se hvilke lokaliteter på hjemmesiden.   

 

7.   Den Danske Naturfond og kampagnen Bevar de danske Enge:  Den Danske Naturfond. Opfor- 

      dring  fra hovedforeningen om forslag til naturområder, som fonden kan støtte bl.a. ved gen- 

      skabning til oprindelig tilstand. Stig har foreslået naturområderne Borre Sømose og Røddinge 

      Sø. 

      Målet med kampagnen Bevar de danske Enge er at skærpe politikernes, borgernes og med- 

      lemmernes  forståelse for betydningen af Danmarks enge og deres store værdi for fuglene og 

      biodiversiteten. Læs mere om kampagnen i Fugle og Natur 4/2015. 

 

8.   Fuglekurser:  Trækfuglekursus d. 26.-28- august 2016. Kursusleder Klaus Malling Olsen. Kur- 

      sussted:  Naturskole eller vandrerhjem på Lolland eller Falster. 

      Der planlægges et aftenforedrag i april 2016 på Avnø Naturcenter med Klaus Malling Olsen. 

      Foredraget omhandler fuglearter, der ligner hinanden meget, og hvordan vi kender dem, når 

      vi ser dem i felten. Opslag på hjemmesiden senere. 

 



  9.   Fuglekasseprojekt i Haslev:  Birgitte orienterede om ophængning af 25 fuglekasser på Skole- 

         engen i Haslev sammen med engagerede børn fra FDFHaslev. Læs beretningen på hjemme- 

         siden. 

 

10.   Orientering fra Repræsentantskabsmødet d. 14. og 15. november 2015:   Etablering af  

         Skagen Fuglestation er langt fremme. Forhøjelse af  medlemskontingentet fra 2016. 

 

11.   Atlas III:  Der er ringe eller ingen aktiviteter i en del kvadrater. Problemet drøftes på et  

         koodinatormøde i det tidlige forår 2016. Desuden berøres emnet på generalforsamlingen d.  

         24. februar 2016.  

 

12.   Sager:  Faxe kommune. Udviklingssamarbejde mellem Camp Adventure og Gisselfeld om et 

         ca. 86 ha stort projekt i skoven ved Brødebækken omhandlende bl.a. et 60 meter højt træ- 

         tårn, aktivitetsområde, besøgsgård og dyreindhegninger. Senere påtænkes udvidet med  

         dyrepark og lodges. I samme område blev der i juni 2013 etableret en trætopbane. Besty- 

         relsen mener,  at et så stort projekt vil ødelægge områdets enestående og meget værdi- 

         fulde natur. Sidste frist for fremsendelse af bemærkninger til projektet er d. 5. januar 2016. 

         Rute 54 – motorvej Næstved-Rønnede. Der refereres fra et orienterende møde i Rønnede,  

         afholdt af Vejdirektoratet. Birgitte og Lis deltog. 

 

13.   Gedser Fuglestation:  Budgetopfølgning 2015. Regnskabet ser tilfredsstillende ud. Det bud- 

         getterede tilskud fra lokalafdelingen på kr. 8.000,00 samt beløbet fra Guldborgsund kom-     

         mune for undersøgelser og formidling overføres til konsolideringspuljen. 

 

14.    Referater fra møder og råd:  Der orienteres fra Stor Skalleslugermødet d. 26. november  

         2015 om en tilfredsstillende ynglesucces. Der bevilges 2 nye kameraer af midler i Fuglepul- 

         len. På hjemmesiden kan interesserede orientere sig om årets yngleresultat i DOF Stor-  

         strøm og i hele landet. 

 

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

 

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

 

17.  Eventuelt:  Der oprettes et kartotek over de rekvisitter, der er indkøbt for midler i DOF Stor- 

        strøm eller doneret/permanent udlånt fra hovedforeningen eller af andre. 

        Jens Holmegaard, tidligere formand for DOF Storstrøm, er afgået ved døden. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Onsdag, d. 10. februar 2016 kl. 18.00 på Steiner Skolen i Vordingborg.   



 

 

      

 

 

 


