DOF Storstrøm

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 5. april 2017 klokken 18.00-21.00 på Avnø Naturcenter
Tilstede: Michael Thelander (MT), Bente Larsen (BL), Henrik Dahl (HD), Birgitte Norby (BN), Lotte (Charlotte)
Stawitzki (LS), og Bo kayser (BK) (referent).
Afbud: Uffe Haulund (UH), Stig Jürgensen (SJ) og Henning Gøtz (HG)
Ad. 1. Valg af referent og mødeleder
Referent: BK. Mødeleder: HD.
Ad. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde og evt. ændringer til dagens dagsorden
Referatet blev godkendt efter ændring af tekst om bevilling af støtte til Preben Bergs træktælling ved
Hyllekrog.
Der blev talt om procedure for godkendelse og udgivelse af referater. Der var enighed om at fortsætte
med, at bestyrelsen, efter referentens udsendelse af referatet til kommentering, har en uge til via mail at
sende kommentarer til referatet. Derefter lægges det tilrettede referat på hjemmesiden, nu sammen med
aktivitetsplan, da meget af indholdet står i den. Med denne procedure sikres, at interesserede allerede kan
se referatet omkring 10 dage efter mødets afholdelse.
Ingen ændringer til den udsendte dagsorden, bortset fra at organisationsdelen af punkt 5 blev taget før
punkt 4.
Ad. 3. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde
Se den pr. 7. april reviderede aktivitetsplan.
Ad. 4. Andet nyt fra arbejdsgrupperne og generelt
Deltagelse i Næstved Outdoor Festival 20.-21. maj
BN redegjorde for sine overvejelser om udbytte kontra indsats ved deltagelse i arrangementet. Det blev
besluttet, at BN melder DOF fra som deltager.
Suså-sagen
Både BN, CS og MT vil gå videre med sagen og nok også kontakt Rolf Lehrmann fra DOF Vestsjælland. Vil
møde en gang inden sommerferien.
Borgermøde om Rønnebæk ved Næstved
CS havde deltaget og orienterede bl.a. om planer om skabelse af en grøn ring om byen.
Ad. 5. Dagens temaer
Organisation
Bemanding blev aftalt bortset fra for fraværende bestyrelsesmedlemmer.
Se http://www.dof-storstroem.dk/lokalafdelingen/arbejdsgrupper-m-v.
Nye mail-adresser og MobilePay
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BK beder dof.dk, Michael Fink, oprette domænet @dofstor.dk på MICO serveren og give os
administrationsret.
BL køber billig mobiltelefon og opretter personen ”DOF Storstrøm” på MobilePay mod vores konto.
Afholdelse af kampagner og anvendelse af trailer med udstyr
På nuværende tidspunkt er der ikke interesse for at genoplive kampagneaktiviteterne. MT m.fl. vil senere
se på det gamle kampagneudstyr inklusiv trailer og beslutte, hvad der skal ske med det.
Madpolitik på bestyrelsesmøder
Det blev vedtaget at fortsætte med den væsentligt billigere løsning, hvor en fra bestyrelsen indkøber brød,
pålæg og drikkevarer. Opgaven går på omgang.
Ad. 6. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde
Næste møde:
Mødet afholdes onsdag den 17. maj klokken 18. Det tilstræbes at blive på Avnø Naturcenter.
HD sørger for bespisning.
Temaer for næste møde:


Ingen temaer aftalt.

Ad. 7. Eventuelt
Intet til dette punkt.

BK/2017-04-07
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