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1. Indledning 

Dette er det andet nummer af DOF Storstrøms nyhedsbrev. Det første blev udsendt i november 
2020, og kan findes på hjemmesiden.  

• Hvordan holder vi generalforsamling i disse Coronatider?  

• Hvad med ture, møder og alt det andet, vi laver i lokalafdelingen?  

• Hvad er der sket siden sidst?  

Det er noget af det, der fortælles om i nyhedsbrevet. 

Kommentarer, forbedringsforslag, indlæg m.m. til kommende nyhedsbreve modtages meget gerne. 

God fornøjelse 

DOF Storstrøm 

 

1.1 Hvordan afholder DOF Storstrøm generalforsamling i 2021? 

På vores hjemmeside er det annonceret, at der bliver afholdt generalforsamling den 27. februar på 
vandrerhjemmet i Sakskøbing. Læs mere! Hvis de gældende COVID-19 regler senest den 17. 
februar giver mulighed for gennemførelse af sådan et arrangement, så gør vi det. Det regner 
bestyrelsen ikke med vil ske, så vi forventer at skulle lave en alternativ form for generalforsamling. 

1.1.1 Generalforsamling via e-mail, fortsat med tilmelding  

Vi planlægger fortsat med afvikling af generalforsamling for DOF Storstrøm den 27. februar.  

• Meld dig til generalforsamlingen ved at sende en e-mail til kontakt@dofstor.dk. Det gælder 
fortsat.  

• Dem, der senest den 22. februar har tilmeldt sig, vil blive regnet som tilmeldte og vil 
modtage en e-mail om generalforsamlingens afstemninger fra dirigenten. Som sædvanlig 
skal der stemmes om godkendelse af regnskab for 2020, budget for 2021, valg af 
bestyrelsesmedlemmer, valg af revisor og valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab. 

• Dem, som senest den 27. februar klokken 16 har afgivet deres stemmer ved at sende e-
mail til kontakt@dofstor.dk, vil blive regnet som deltagere i generalforsamlingen. Deres 
stemmeafgivelser vil blive opgjort af dirigenten, og resultaterne vil blive meddelt på DOF 
Storstrøms hjemmeside. 

Materialer til generalforsamlingen er allerede tilgængelige på hjemmesiden: 

• Årsberetning 2020 

• Regnskab 2020 og budget 2021 for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation 

• Personer på valg til bestyrelsen 

• Som ny revisor opstiller Margrete Wiberg. 

• Som medlemmer til repræsentantskabet opstiller Lars Walsted Christoffersen og Stig 
Jürgensen. 

1.1.2 Uformel hyggegeneralforsamling senere 

E-mail generalforsamlingen bliver godt nok kedelig. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi vil 
afholde en uformel hyggegeneralforsamling med lidt ekstra god mad, nogle spændende indlæg og 
god tid til at være sammen en gang sidst på foråret, til sommer eller hvordan det nu ellers blive 
muligt igen. Det glæder vi os til. 

https://www.dofstor.dk/images/Nyheder/Nyhedsbreve/DOFSTOR_NYHEDSBREV_2020_11_v01.pdf
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3417
mailto:kontakt@dofstor.dk
mailto:kontakt@dofstor.dk
https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_STOR_GNF2020_Arsberetning2020_v01.pdf
https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/REGNSKAB_2020_opstillet_DOFSTOR.pdf
https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/REGNSKAB_2020_opstillet_GFU.pdf
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3417
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1.2 Nyhedsbrevets inddeling 

Som nævnt i det første nyhedsbrev laver vi mange 
forskellige ting i DOF. Vi gør det for at skabe bedre 
forhold for fuglene og for at give vores viden og gode 
oplevelser videre til andre. 

Vi overvåger fuglelivet for på den måde at indsamle 
viden. Den viden bruger vi til at inspirere 
befolkningen og til at rådgive politikere og 
forvaltningen. Den viden kan politikerne bruge til at 
beslutte ting, som kan forbedre forholdene for 
fuglene. 

Den model er brugt ved inddelingen af stoffet i 
nyhedsbrevet. 

2. Overvåge 

For at indsamle viden om fuglene gennemfører vi 
forskellige projekter. 

2.1 Gedser Fuglestation 

Gedser Fuglestation har udgivet en rapport om 
resultaterne af træktællingerne i 2020. Læs mere! I 
Fugle & Natur nummer 1 i 2021 kommer en artikel om 
resultater fra ringmærkningsarbejdet fra 2007 til 2019. 

De frivillige har været i gang her i december og januar. 
Af hensyn til ensartetheden i ringmærkningsområdet 
er haven blevet topkappet. Buskene er skåret ned fra 
4-6 m til 2,5 m. Efter sådan en omgang ligger der 
tusindvis af afskårne grene, som skal fjernes inden 
ringmærkningen starten igen 1. marts. Det har en gruppe frivillige nu klaret. 

2.2 Optælling af rastende vandfugle på 
Bøtø Enge for Guldborgsund Kommune 

Som noget helt nyt har vi indgået en aftale med 
Guldborgsund Kommune om i 2021 at lave månedlige 
optællinger af rastende vandfugle m.m. i det nye 
engnaturområde, som Den Danske Naturfond og 
Guldborgsund Kommune har lavet nord for 
Naturstyrelsens reservat ved Bøtø Nor. DOF 
Storstrøm gennemførte januartællingen den 17. 
januar. 

 

 

 

3. Inspirere 

Hvad har vi siden seneste nyhedsbrev gjort, og hvad har vi planer om at gøre for at inspirere 
medlemmer og andre? 

3.1 Ture og møder 

På grund af Coronasituationen er alle ture og møder fortsat aflyst. Følg med på hjemmesiden om, 
hvornår vi kommer i gang igen. Læs mere! 

Figur 1. Buskadset er blevet topkappet, dvs. 
skåret ned fra 4-6 m til 2,5 m. 

Figur 2. Udsigten fra fugleskjulet på Bøtø 
Enge. 

https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/GedserTraektaelAarsrap2020_v01.pdf
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=storstr%C3%B8m
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I marts til maj 2021 har vi planlagt omkring 20 småture, et møde og en stortur til Bornholm. 

4. Rådgive 

4.1 Medvirke i projekt ” Integreret adaptiv forvaltning af bramgæs” 

I foregående nummer af nyhedsbrevet fortalte vi mere om projektet. Samarbejdet har inspireret til 
at skrive en artikel til Fugle & Natur med titlen ” Kan gåseskader på vintersæd give bedre 
strandenge?”. Vi forventer, at den kommer i Fugle & Natur nr. 2 i 2021. 

5. Forbedre 

Udførte og planlagte aktiviteter for at forbedre forholdene for fuglene i vores område. 

Intet nyt fra det område denne gang. 


