
DOF Storstrøm 
 
 

 1 af 3 
 

Referat fra generalforsamling i DOF Storstrøm afholdt den 19. februar 2022 klokken 13.00-16.00 

i Sakskøbing 

Der deltog omkring 20 deltagere i 

generalforsamlingen. 

Et par år har DOF Storstrøm uddelt ”Årets Strømstær” 

til et medlem, som gennem mange år har udført et 

stort arbejde for lokalafdelingen og gjort det lidt i det 

skjulte. Henrik Dahl havde lavet en flot lertøjsvandstær 

til modtageren, som i år blev Gert Jeppesen. Gert har i 

mange år gjort en stor indsats for Gedser Fuglestation 

med at få det praktiske til at fungere, vedligeholde 

huset og sørge for, at vi har det nødvendige udstyr til 

at kunne holde den store have, hvor ringmærkningen 

foregår. Stort tillykke til Gert Jeppesen. 

Derefter startede selve generalforsamlingen.  

Ad. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen havde opstillet Leif Schack-Nielsen som dirigent. Der var ikke indkommet andre forslag, så Leif 

blev valgt. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt på hjemmesiden, det vil sige 

senest fire uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Dirigenten bød velkommen. 

Ad. 2. Beretning om lokalafdelingens virke 

Beretningen om lokalafdelingens virke er lagt ud på afdelingens hjemmeside. Se 

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_STOR_GNF2022_Arsberetning2021_

v01_1.pdf.  

Punktet er til orientering, og der skulle derfor ikke stemmes om beretningen. 

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

Lokalafdelingens reviderede regnskab er lagt ud på afdelingens hjemmeside. Se  

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_Storstr_2021.pdf.  

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/GFU_2021.pdf  

Regnskab for såvel DOF Storstrøm som for Gedser Fuglestation blev godkendt.  

Ole Friis Larsen begrundede, hvorfor Gert Jeppesen var valgt 
som modtager af Årets Strømstær. 
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Ad. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Budget fremgår også af regnskaberne. Se ovenfor. 

Budget for såvel DOF Storstrøm som for Gedser Fuglestation blev godkendt. 

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der kan vælges 5-9 bestyrelsesmedlemmer og 2-5 

suppleanter.  

Charlotte Stawitzki havde givet udtryk for, at hun 

gerne vil stoppe som bestyrelsesmedlem. Henrik Dahl 

ville gerne gå over til i stedet at være suppleant. Begge 

takkes for deres indsats som bestyrelsesmedlemmer 

for DOF Storstrøm. Tilsvarende ville Bente Larsen 

gerne gå fra at være suppleant til at være 

bestyrelsesmedlem. Steen Knarberg, som er 

kommunekontakt for Næstved, ville gerne starte som 

suppleant. Jytte Fuglsang Nissen, Finn Jensen og René 

Christensen var på valg og genopstillede. 

Samtlige opstillede til såvel bestyrelsen og som suppleanter blev valgt. 

Den nye bestyrelse består fremover af: Bo Kayser (formand), Jytte Fuglsang Nissen (kasserer), Stig 

Jürgensen, René Christensen, Flemming Pagh Jensen, Jan Blichert-Hansen, Finn Jensen og Bente Larsen. 

Suppleanter: Michael Thelander, Birgitte Norby, Steen Knarberg og Henrik Dahl. 

Ad. 6. Valg af revisor 

Margrete Wiberg genopstillede som revisor og blev valgt. 

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

Valg foretages i ulige år er dermed ikke i 2022. Lars Walsted Christoffersen og Stig Jürgensen fortsætter 

dermed.  

Ad. 8. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag var indkommet. 

Ad. 9. Eventuelt 

Småture, storture og kurser 

Antallet af deltagere til småturene har været faldende. Turlederne, som typisk har lavet fugleture i rigtig 

mange år, vil derfor skrue ned for antallet af småture. Det vil være fint, hvis nye kræfter melder sig på 

banen og skaber turtilbud, som vores medlemmer i højere grad vil deltage i. Flere nævnte, at annoncering i 

lokalaviser, på Facebook mv. normalt skaber øget interesse for ture, især ture med bredere emner end kun 

fugle. En sådan annonceringsaktivitet vil dog belaste turlederne yderligere og er næppe ikke realistisk for 

alle. 

Fra generalforsamlingen i Sakskøbing. 
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Der er tilsyneladende nok interesserede deltagere til de såkaldte storture. I øjeblikket er der dog ikke nogen 

gruppe, som arbejder med at arrangere nye ture. Tilskud til storture kan overvejes. En deltager på 

generalforsamlingen opfordrede til, at den tidligere afholdte Nandu-tur til Tyskland gentages.  

Det ser ud til, at der er interesse for kurser, f.eks. fuglestemmekurser. Nogle af disse kurser har tidligere 

været afholdt i aftenskoleregi, hvor læreren aflønnes. Men ingen kvalificerede har tilsyneladende lyst til at 

binde sig til en hel række undervisningsgange, fordi det binder læreren for meget i forhold til andre 

aktiviteter. 

Allokering af penge til DOF Storstrøm fuglestationspulje og til nye aktiviteter 

DOF Storstrøm har igennem en årrække haft større indtægter end udgifter. Vi har derfor samlet penge 

sammen, nu omkring 380.000 kr. Der blev talt om, at vi vil sætte 50.000 kr. yderligere ind i den såkaldte 

fuglestationspulje, så den i alt indeholder 110.000 kr. Det er penge, som Gedser Fuglestation kan søge, hvis 

de har behov for det. Desuden blev det aftalt at opfordre medlemmerne til at foreslå aktiviteter, som de 

gerne vil lave for medlemmerne og fuglesagen, og som kun kan gennemføres med et tilskud. 

Forskellige sager 

Der blev gjort opmærksom på et par lidt ”kontroversielle” sager vedrørende markskader forårsaget af gæs 

og færdsel på Enø Overdrev. Bestyrelsen og aktive medlemmer følger med i disse sager. 

 

Afslutning 

Dirigenten takkede på medlemmernes vegne bestyrelsen og revisor for årets gode arbejde.  

Generalforsamlingens deltagere takkedes for god ro og orden. 

 

Efter generalforsamlingen 

Da den formelle del var færdig, holdt Ole Friis Larsen 

et fint indlæg om livet på Gedser Fuglestation. 

Til allersidst mødtes de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer og konstituerede bestyrelsen 

sig. 

 

BK/2022-02-20 Fremvisning af ringmærket Stillits. 


