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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 17. maj 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), Uffe Haulund (UH), Stig Jürgensen (SJ), Henning Gøtz (HG) og Bo kayser (BK) (referent).  

Afbud: Ingen. 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BK. Mødeleder: SJ. 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde og evt. ændringer til dagens dagsorden  

Referatet blev godkendt uden ændringer. 

Ingen ændringer til den udsendte dagsorden. Bestyrelsesmedlemmernes supplerende information til 

aktivitetsplanen m.m. blev fastlagt. 

Ad. 3. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde 

Se den pr. 17. maj reviderede aktivitetsplan. 

Ad. 4. Andet nyt fra arbejdsgrupperne og generelt 

Samarbejde med Naturstyrelsen om ny formidling ved Stevns Fyr 

Skovrider Claus Jespersen omtalte det både på møde i skov-brugerrådet for Naturstyrelsen Storstrøm og 

ved andet møde. Det omtales som en del af det tidligere Baltic Flyway EU projekt. Vi besluttede, at gå aktivt 

ind i sagen. BK kontakter Claus Jespersen.  

Opfordring fra DOF’s ledelse til at lokalafdelingerne giver tilskud til Skagen Fuglestation 

DOF beder lokalafdelingerne om et økonomisk tilskud til Skagen Fuglestation. Målet er at få indsamlet og 

indkøbt det nødvendige inventar og udstyr samt midler til at kunne aflønne ringmærker og observatør i det 

første år, hvilket svarer til 400.000 kr. 

Bestyrelsen besluttede, at DOF Storstrøm ikke giver tilskud til Skagen Fuglestation, da lokalafdelingen i 

forvejen understøtter Gedser Fuglestation. 

Orientering fra MT fra det seneste repræsentantskabsmøde 

Fremover forventes der at blive brugt meget lidt eller ingen plads på information om lokalafdelingernes 

arrangementer i Fugle og Natur. 

Formand Egon Østergaard ser gerne, at DOF’s lokalafdelinger bliver repræsenteret i bestyrelserne i 

Friluftsrådets lokale kredse. For os er Storstrøm Kreds og dele af Sydvestsjælland og Østsjælland kredsene 

relevante. 

Hovedforeningen opfordrede igen til at anvende det fælles data-drev, som de har etableret. 

Bøtø Plantage – Den Danske Naturfonds nye område 
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MT orienterede om, at DOF Storstrøm mod betaling havde påtaget sig at udføre et ikke nøjere 

specificeret/omtalt fugleoptællingsarbejde i skoven for Guldborgsund Kommune/ Den Danske Naturfond 

(?). 

Hvinandekasseprojekt nær Næstved 

BN omtalte en henvendelse fra en person, som gerne ville involvere DOF Storstrøm i et projekt, hvor unge 

skulle producere redekasser til hvinænder. Bestyrelsen godkendte, at BN gik videre med projektet. DOF’s 

rolle kan være udpegning af egnede lokaliteter og viden om kasseplacering, udformning m.m. 

Næstved Kommune har købt feriekoloniejendom ved Draget på Enø 

BN omtalte sagen og at kommunen forventes at indkalde til et møde om naturformidling på ejendommen. 

Bestyrelsen afventer indkaldelse og vil evt. selv besigtige området. 

Droner og lavtgående fly ved Møns Klint 

HD orienterede om problemstillingen og samarbejde med forening på Østmøn samt med Niels Peter 

Andreasen fra DOF.  

HD vil gå videre med presseomtale og håndtering af ulovlige flyvninger. 

BK vil med en DOF/DN kasket på tage kontakt til Naturstyrelsen om bedre information om 

droneflyvningsforbuddet ved klinten. 

Susåsagen 

MT orienterede om, at Lene Schmidt fra DOF Vestsjælland vil besigtige området sammen med MT, BN og 

CS i juli. 

Ad. 5. Dagens temaer 

Tema 

Ingen temaer blev behandlet.  

Ad. 6. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde 

Næste møde: 

Mødet afholdes onsdag den 16. august klokken 18. Det tilstræbes at blive på Avnø Naturcenter. 

BN sørger for bespisning. 

Temaer for næste møde: 

 Det naturpolitiske arbejde - organisering og rapportering (temaforslag fra BK) 

 

Hvad vil vi opnå? Hvilke sager og aktioner vil vi derfor engagere os i? DOF’s ledelse 

ønsker, at vi bliver så aktive i de lokale kredse af Friluftsrådet, så vi sidder med i 

bestyrelsen. Hvilke råd og andre fora ønsker vi selv at være med i, og hvilke fravælger 

vi aktivt? Hvordan hjælper bestyrelsen kommunekontakter m.fl.? Hvordan laves en 

hensigtsmæssig rapportering til og fra bestyrelsen? Er der behov for et ”filter” mellem 

de aktive og bestyrelsesmøderne, så der ikke går for meget tid med detailleret omtale 



DOF Storstrøm 
 
 

C:\Data\DOF\DOF_Storstrøm\Bestyrelsen\Møder\Referater\DOFSST_ref_bestmd_20170517_v01.docx    3 
af 3 
 

af enkeltsager? 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

BK/2017-05-19 


