DOF Storstrøm

Referat fra generalforsamling i DOF Storstrøm afholdt den 17. februar 2018 klokken 13.00-15.00
på Avnø Naturcenter
Tilstede: Omkring 30 deltagere.
Inden mødet var 8 deltagere på en hyggelig tur
rundt på Avnø, hvor der blev set godt med
almindelige fugle og mange sæler.
Ad. 1. Valg af dirigent
DOF Storstrøms formand, Michael Thelander (MT),
bød velkommen og foreslog Leif Schack-Nielsen
som dirigent. Leif blev valgt. Bo Kayser (BK) var
referent.
Ad. 2. Beretning om lokalafdelingens virke
MT fremlagde sin årsberetning. Se denne under

Figur 1. Spættede Sæler på stenene i Avnø Fjord.

https://www.dofstor.dk/lokalafdelingen/arsberetninger.

Figur 2. Formanden fremlægger sin årsberetning.

I forbindelse med omtale af de 60 turarrangementer i DOF Storstrøms område i 2017 foreslog Leif SchackNielsen, at vi fremover registrerer, hvor mange deltagere der kommer til hver tur. Noget tilsvarende kunne
vi gøre ved møderne.
I forbindelse med omtale af planlagt kampagne for flere Punkttællinger foreslog Leif Schack-Nielsen, at der
ved denne og andre typer af aktiviteter tænkes i at lave ”sociale begivenheder”.
Ivan Ingemansen fortalte om, at Danmark Naturfredningsforening Vordingborg arbejder for at få
genoprettet Borre Sømose på Møn og bad om DOFs støtte i dette arbejde.
Ad. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Kasserer Bente Larsen (BL) gennemgik regnskabet, som blev godkendt. Se dokumentet under
https://www.dofstor.dk/lokalafdelingen/arsberetninger.
Ad. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
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Kasserer Bente Larsen gennemgik budgettet, som blev godkendt. Se dokumentet under
https://www.dofstor.dk/lokalafdelingen/arsberetninger.
Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Michael Thelander, Bente Larsen, Birgitte Norby og Henrik Dahl var på valg. Alle opstillede op og blev
genvalgt. Desuden blev René Christensen valgt som suppleant.
Ad. 6. Valg af revisor
Jan Blichert-Hansen blev genvalgt.
Ad. 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (ulige år)
Da det er et lige år, udgik dette punkt.
Ad. 8. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var indkommet.
Ad. 9. Eventuelt
Benny Steinmejer omtalte, at
Ringmærkningscentralen har udgivet en
ny strategi. Han mener, at den kan
begrænse mulighederne for udadvendte
ringmærkningsaktiviteter som fx
påsætning af ringe på de kuld af
tårnfalke, ugler m.m. folk ringer ind om.
Desuden omtalte Benny Steinmejer, at
der er blevet opsat metal
skræmmehunde inden for
reservatgrænsen i Bøtø området. Benny Figur 3. Avnø Naturcenter.
oplyste, at der var givet tilladelse til
opsætningen fra Naturstyrelsen, og at han forsøger at få dem fjernet igen.
Leif Schack-Nielsen foreslog, at vi alle sammen taster flere dagligdags observationer ind i DOFbasen.

Efter mødet viste Anne Svenne nogle dejlige naturbilleder fra Afrika.

BK/2018-02-18
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