Referat fra generalforsamlingen i DOF Storstrøm lørdag, d. 21. februar 2015
Lørdag, d. 21. februar 2015 afholdt DOF Storstrøm for femte år i træk generalforsamling på Avnø
Naturcenter.
Generalforsamlingen begyndte kl. 13. Lokalafdelingens formand Michael Thelander bød de 33
fremmødte velkommen. Uden modkandidater blev Leif Schack-Nielsen valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gjorde opmærksom på, at
dagsordenen burde tilføjes punktet: Valg af referent. Det kræver en ændring af vedtægterne.
Dette taget til efterretning. Herefter aflagde formanden årsberetning for DOF Storstrøm 2014.
Til årsberetningen var der spørgsmål og/eller kommentarer til, at
- ederfuglebestanden er gået tilbage, efter at vandet i Østersøen er blevet renere
- medlemstilbagegangen kan skyldes flere grønne foreningers kamp om medlemmer, nedgang i
økonomien i yderområderne og faldende befolkningstal
- Caretakerprojektet er afsluttet, men fortsætter i lokalafdelingens regi i fjordområdet Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde, idet observationerne er vigtige i forbindelse med udarbejdelsen af
høringssvarene til de naturplaner, der bliver sendt i høring i 2015.
Herefter blev årsberetningen taget til efterretning.
Kasserer Bente Larsen gennemgik regnskab 2014 og budget 2015.
Der var følgende spørgsmål og/eller kommentarer til, at
- lignende aftaler som samarbejdsaftalen med Guldborgsund kommune ikke er indgået med
andre kommuner. Samarbejdet med amtet om ynglefugleoptællinger på øer og holme ophørte
i forbindelse med Strukturreformen i 2007 og videreført et par år med Naturstyrelsen
- Gedser Fuglestation fra 2015 er sikret et beløb på 50.000,00 årligt fra hovedforeningen.
Herefter blev regnskab og budget godkendt. Regnskabet er godkendt af revisor.
På valg var Lars Munk, Stig Jürgensen, Clausjannic Labuz, Hans Schou Frederiksen og Lis Hansen.
Lars Munk og Hans Schou Frederiksen ønskede ikke genvalg. Stig Jürgensen, Clausjannic Labuz
og Lis Hansen blev genvalgt for 2 år. Dermed består bestyrelsen nu af 7 medlemmer.
Jan Blichert-Hansen blev genvalgt som revisor.
Medlemmer til Repræsentantskab vælges i ulige år. Clausjannic Labuz og Lars Christoffersen blev
genvalgt for 2 år.
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Under eventuelt var der følgende indlæg:
- Stor Skallesluger projektet (Projekt Fokuseret Fugleforvaltning). Der efterlystes frivillige til
kontrol af nogle af de mange kasser, der i løbet af 2014 er opsat/udskiftet i Guldborgsund,
Vordingborg, Faxe og Stevns kommuner (f.eks. 92 kasser i Vordingborg kommune),
vigtigt med åbenhed om kassernes placering f.eks. ved at medlemmerne på et Google-kort på
hjemmesiden kan se, hvor kasserne befinder sig,
kassernes placering ved vandløb og tæt befærdet vej
- omstrukturering af bestyrelsesarbejdet i udvalg indenfor specifikke områder med inddragelse
af medlemmerne ud fra deres interesser i lighed med den igangværende omstrukturering i
DOF Vestsjælland.
- opfordring til Ole Friis, hovedbestyrelsesmedlem, om, at hovedbestyrelsen påtager sig en
koordinerende rolle i forbindelse med tællinger i DOF Storstrøm. Formål og hensigten med
tællinger er forskellige. Overvågning af fuglebestandene er en statslig opgave, og
Naturstyrelsen indsamler data til overvågningsprogrammet NOVANA
- utilfredshed med annonceringen af Ørnens Dag i Fugle og Natur
- Pandion kan ikke læses på en IPAD
- DOF skal have ny direktør, idet Jan Ejlsted er udnævnt til direktør for Friluftsrådet.
Til slut rettede formanden en tak til alle medlemmer i DOF Storstrøm og til alle de medlemmer,
der yder en aktiv indsats for foreningen. Desuden takkede formanden bestyrelsen for et godt
samarbejde i 2014.
Generalforsamlingen sluttede kl. 14.45.
Efter pausen fortalte Preben Berg om hans observationer ved Hyllekrog og Gedser med hovedvægten på ederfugletrækket.
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