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Referat fra generalforsamling i DOF Storstrøm afholdt den 4. februar 2023 klokken 13.00-16.30 

på Dybsø Naturskole 

Der deltog omkring 60 deltagere i 

generalforsamlingen.  

For at fejre DOF Storstrøms 50-års jubilæum bød 

lokalafdelingen først på en meget velsmagende frokost 

klokken 12. Derefter gik vi over til selve 

generalforsamlingen klokken 13. 

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 

Bo Kayser gennemgik årsberetningen. Bestyrelsens beretningen om lokalafdelingens virke er lagt ud på 

afdelingens hjemmeside. Se 

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_STOR_GNF2023_Arsberetning2022_

v01.pdf  

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

Leif Schack-Nielsen bemærkede, at selve DOF Storstrøms aktiviteter fyldt ret lidt i beretningen. Information 

om Fugleværnsfonden og især Gedser Fuglestation, som ikke er en del af DOF Storstrøm, fyldte meget. 

Bo Kayser kan oplyse, at fokus fremadrettet vil ligge mere på selve DOF Storstrøms aktiviteter. 

Organisatorisk er Gedser Fuglestation nu knyttet mere op mod hovedforeningen DOF. Det er også derfor, at 

regnskab/budget for Gedser Fuglestation, i modsætning til tidligere år, ikke bliver behandlet på denne 

generalforsamling. 

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

Lokalafdelingens reviderede regnskab og budget er lagt ud på afdelingens hjemmeside. Se  

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_Storstrom_2022.pdf  

Regnskabet for DOF Storstrøm blev godkendt. 

Ad. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Budget fremgår også af regnskaberne. Se ovenfor. 

Budget for DOF Storstrøm blev godkendt. 

Vi startede med en god frokost. 

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_STOR_GNF2023_Arsberetning2022_v01.pdf
https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_STOR_GNF2023_Arsberetning2022_v01.pdf
https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_Storstrom_2022.pdf


DOF Storstrøm 
 
 

 2 af 4 
 

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der kan vælges 5-9 bestyrelsesmedlemmer og 2-5 suppleanter.  

Af de nuværende 9 bestyrelsesmedlemmer har alle givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte. Bo Kayser, 

Flemming Pagh Jensen, Finn Jensen og Jan Blichert-Hansen er på valg og genopstiller.  

De nuværende suppleanter, Birgitte Norby, Michael Thelander, Steen Knarberg og Henrik Dahl, 

genopstiller.  

Samtlige opstillede på valg 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 i 2023. Lars Walsted Christoffersen og Stig Jürgensen blev begge 

genvalgt.  

Ad. 8. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag var indkommet. 

Ad. 9. Eventuelt 

Ønsker om aktiviteter og muligheder for at gennemføre dem 

Der var flere indlæg og en god debat. Det var en kendt problemstilling. Der blev nævnt nogle ønsker om at 

”nogen” i DOF Storstrøm, altså andre end forslagsstilleren selv, gennemførte forskellige ting. 

Repræsentanter for de aktive nævnte, at disse ”nogen” i forvejen har frivilligkalenderen fyldt op med DOF-

aktiviteter. Og aktive fortalte om frustrationerne over, at de som fx aktive og engagere turlerede, manglede 

deltagere til deres arrangementer.  
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Arrangement i 2022 med betalt Vicky Knudsen havde tiltrukket 80 

deltagere til Avnø. Generalforsamling med god frokost i 2023 trak 60 

deltagere mod 20 ved generalforsamling i 2022 uden frokost. Det er 

måske sådan noget, medlemmerne gerne vil have. 

Under debatten opfordrede Lars Walsted Christoffersen og Birgitte Norby 

til at kontakte dem, hvis folk havde forslag til aktiviteter, de gerne ville 

være med til at gennemføre. 

Forskellige emner 

Der blev udtrykt tilfredshed med DOF Storstrøms nyhedsbrev og spurgt 

til, hvor mange det når ud til. Alle de udgivne nyhedsbreve ligger på vores 

hjemmeside og er dermed tilgængelige for alle mennesker med en 

internetadgang, og det er vel nogle milliarder. Små 400 abonnerer på 

nyhedsbrevet, så de modtager det automatisk.  

Dermed var selve generalforsamlingen slut. 

  

DOF Storstrøm nyhedsbrev. 
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Modtager af Årets Strømstær 2023 blev Michael Thelander  

Efter selve generalforsamlingen blev Årets Strømstær uddelt til 

Michael Thelander. I bestyrelsens begrundelse for at vælge 

Michael blev der bl.a. sagt: 

• Michael har i mange år været og er fortsat projektleder 
og optæller for ”Ynglefugle på Øer og Holme”. Det 
gælder både for Naturstyrelsens (tidligere amtets): 
”Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms 
kystlokaliteter” og for Guldborgsund Kommunes: ”Øer 
og Holme i Guldborgsund Kommune. Kortlægning af 
fuglelivet for udvalgte arter”. 

• Michael har i mange år været styrende og udførende i 
”Projekt Stor Skallesluger” 

• Har mange år lavet et stort naturpolitisk arbejde: En 
Engageret og pligtopfyldende indsats. 

• Var i mange år med i styregruppen for Gedser 
Fuglestation. 

• Michael var formand for DOF Storstrøm 2006-2019. En 
masse administration, rapportering og trækken i 
trådene.  

• Og det hele gennemført på en stille og rolig 
måde uden at fremhæve sig selv. 

 

Til sidst viste Bo Kayser fuglefotos fra en tur til Oman i 

2018. 

Deltagerne havde det vist godt. Efter planen sluttede 

generalforsamlingen klokken 15. Klokken 16.30 var 

lydniveauet stadig ret højt fra folk, som 

hyggesnakkede. 

Tak for hjælpen til dem, som fik det flotte 

arrangement på benene og til Dybsø Naturcenter for 

lån af huset. Og en stor tak til kunstneren og 

ornitologen Henrik Dahl, som havde lavet Årets 

Strømstær. Figuren fik meget ros. 

 

BK/2023-02-05 

Årets Strømstær var lavet af kunstneren Henrik Dahl. 


