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Referat fra generalforsamling i DOF Storstrøm afholdt den 22. februar 2020 klokken 13.00-16.00 

i Kalvehave 

Tilstede: Omkring 33 deltagere. 

Inden mødet var omkring 10 deltagere på en lille 

forblæst runde i Kalvehave Havn. Vi så bl.a. omkring 

50 Knortegæs og lidt Storspover. 

Ad. 1. Valg af dirigent 

DOF Storstrøms administrator (formand), Bo Kayser, 

bød velkommen og foreslog Leif Schack-Nielsen som 

dirigent. Leif blev valgt. Bo Kayser var referent.  

Ad. 2. Beretning om lokalafdelingens virke 

Bo Kayser fremlagde sin årsberetning. Se denne 

under 

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

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

Kasserer Jytte Fuglesang Nissen gennemgik regnskabet for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation, som blev 

godkendt. Se dokumentet under https://www.dofstor.dk/lokalafdelingen/arsberetninger.  

Ad. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Kasserer Jytte Fuglesang Nissen gennemgik budgettet for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation, som blev 

godkendt. Se dokumentet under https://www.dofstor.dk/lokalafdelingen/arsberetninger.  

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Jytte Fuglsang Nissen og Henrik Dahl var på valg, genopstillede og blev valgt. Michael Thelander opstillede 

som suppleant og blev valgt.  

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen og konstituerede sig med Bo Kayser som administrator 

(formand) og Jytte Fuglsang Nissen som kasserer. Betegnelsen administrator anvendes, fordi ingen egentlig 

har lyst til at være formand, men rollen skal jo håndteres. Vi søger fortsat efter en, som ikke bare har 

kvalifikationerne, men også virkeligt gerne vil. 

Ad. 6. Valg af revisor 

Jan Blichert-Hansen blev genvalgt. 

Ad. 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (ulige år) 

Ikke relevant.  

Ad. 8. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag var indkommet. 

Ad. 9. Eventuelt 

Figur 1. Omkring 33 deltog i generalforsamling. 
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Asbjørn Jensen spurgte, om bestyrelsen ville overveje, om der kan blive givet penge til folk, som holder 

foredrag. Der var generel enighed om, at frivilligt arbejde bør være ulønnet, men at man kan få refunderet 

omkostninger såsom kørsel. 

René Christensen tog spørgsmålet om retningslinjer for DOF Storstrøms Facebook-gruppe op. Der var vist 

enighed om, at en vigtig ting er, at væsentlige opslag såsom annoncering af ture og møder ikke drukner i et 

stort antal andre opslag. 

Andet 

For andet år blev ”Årets Strømstær” uddelt til en frivillig, som 

gennem årene har gjort en særlig indsats. Årets Strømstær gik 

til Lisbeth Oberton Petersen, som gennem rigtigt mange år har 

gjort en stor indsats med at arrangere ture, lave tællinger og 

hjælpe med til alskens arrangementer m.m. 

Efter mødet blev der holdt en række indlæg under temaet 

”Naturfællesskabet - Vær med”. Se 

https://www.dofstor.dk/lokalafdelingen/naturfaellesskabet-

vaer-med 

Søren Ring fra Fugleværnsfonden fortalte om reservater i 

lokalafdelingen, frivilliggrupper og resultater. 

Bjarne Hemmingsen fortalte om arbejde med at hjælpe de Store 

Skalleslugere ved at sætte kasser op. 

Anne Kristensen og Henrik Wejdling fortalte om aktiviteter i 

Ravnstrup Sø reservatet. 

 

BK/2020-02-22 

Figur 2. Lisbeth Oberton Petersen modtager "Årets 
Strømstær." 
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