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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2017 klokken 18.00-21.00 hos Lotte 

Tilstede: Michael Thelander (MT), Bente Larsen (BL), Henrik Dahl (HD), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Uffe 

Haulund (UH), Henning Gøtz (HG) og Bo kayser (BK) (referent).  

Afbud: Birgitte Norby (BN) og Stig Jürgensen (SJ). 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BK. Mødeleder: UH. 

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

Referatet blev godkendt uden ændringer. 

MT var kommet med lidt yderligere punkter til dagsordenen, hvilket fremgår af referatet. 

Bestyrelsesmedlemmernes supplerende information til aktivitetsplanen m.m. blev fastlagt. 

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

Se den pr. 19. august reviderede aktivitetsplan. 

Lokalafdelingens MobilePay 

BL redegjorde for alt det administrative bøvl og de omkostninger, der er forbundet med at oprette 

MobilePay som en forening i forhold til for en privatperson. Vi besluttede derfor at fortsætte med at bruge 

BL’s MobilePay i lokalafdelingen. 

Mågekursus 

HG: Der er nu 8 tilmeldte og skal være 12. HG har gjort god indsats med markedsføring af kurset over for 

andre lokalafdelinger. Det har givet fire ekstra deltagere og har givet HG noget DOF-netværk. Vi søger 

videre efter deltagere. 

Ture/møder i næste periode 

BK efterspurgte forslag.  

HG foreslog fugletur til Sprogø. Desuden aftenmøde om ugler med Claus Dichmann. 

BL nævnte, at turudvalget har forberedt en bustur til Zingst i Tyskland tæt på Rügen den 7. oktober i år til 

en pris på 450 kr. Vil løbe rundt med 32 deltagere. Fik OK for at gå videre med planen. 

Generalforsamling med spændende indlæg: MT foreslog, at HG beder Claus Dichmann holde ugleforedrag 

som gratisarrangement for vores medlemmer efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev 

foreslået afholdt på Avnø Naturcenter til vinter. En anden mulighed er, at uglearrangementet holdes som et 

medlemstilbud på en hverdagsaften. 

Velkomstpakke til nye medlemmer 

BK’s folder blev godkendt med stor ros. Det blev aftalt, at BK laver invitation og inviterer til 

velkomstarrangement på Gedser Fuglestation sidst i oktober. HG vil gerne deltage og foreslog, at andre 

næsten-nye også kom og fortalte. 
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Kontraktfornyelse for Gedser Fuglestation med Naturstyrelsen 

Kontraktforhandlingsmøde er aftalt til 2. oktober. Hans Lind, BK og MT deltager. 

Træktælling ved Gedser Odde 

BK: Det kom i gang 4. august og hele efterårssæsonen er bemandet. 

Ad. 4. Andet nyt fra arbejdsgrupperne og generelt 

Bårse Grusgravs fremtid 

MT havde fået henvendelse fra bruger af området om generende vandscootere. MT sender materialet med 

HD, som vil tage det op med kommunen. 

Forslag til modtagere af DOF’s hæderspris  

Vi valgte at undlade at indstille nogen i år. 

Afdelings-trailerens fremtid 

Vi fandt endelig en løsning. HD overtager den delvist defekte trailer og sørger for at bringe anvendeligt 

formidlingsudstyr fra Avnø til Gedser Fuglestation. 

Retningslinjer for gaver til fødselarer blandt afdelingens medlemmer 

På baggrund af henvendelse blev det præciseret, at lokalafdelingen ikke giver gaver til fødselarer. 

I den forbindelse kom vi til at tale om til gengæld af etablere en årlig lokalafdelingshæderspris. ”Årets 

Strømstær”. HD tilbød at lave en skulptur af vandstær hvert år. Det arbejder vi videre med. 

Stærekasser på Sydsjællands Golfklubs bane i Mogenstrup 

CS: Der er nu over 120 stærekasser på banen, hvoraf en tredjedel har været benyttet. Desuden nogle 

rovfuglekasser m.m. Se desuden https://www.dofstor.dk/projekter/projekt-staerekMTasser-ved-golfbaner. 

CS oplyste, at der ud over isfugle er blevet set vandstær ved åen nær banen her i sommer. 

Græsning på Kulsbjerg 

MT havde fået henvendelse fra Preben Berg, som mente, at den gennemførte slåning af områdets høje 

urter kunne have været til gene for ynglende græshoppesanger og bynkefugl. MT vil bede Preben Berg 

angives de formodede ynglepladser for de to arter på et kort, angive tidspunkt for slåning, skrive forslag til 

ændret praksis og give det til BK. BK vil viderebringe det til Forsvaret. 

Gæs 

MT: Danmarks Jægerfobund har rettet henvendelse til DOF Storstrøm om en evt. deltagelse i et projekt om 

forvaltning af gåsebestanden. Vi er positive over for projektet og afventer nærmere oplysninger herom. 

Ad. 5. Dagens temaer 

Velkomstpakke 

Temaet er beskrevet ovenfor. 

https://www.dofstor.dk/projekter/projekt-staerekMTasser-ved-golfbaner
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Midtvejsstatus for regnskab 

BL havde lavet en god oversigt. Gedser Fuglestation har omkring 24.000 kr. og med de 25.000 kr., som skal 

komme i yderligere tilskud fra DOF, skulle det kunne dække omkostningerne. DOF Storstrøm i øvrigt har i 

øjeblikket omkring 72.000 kr., hvilket også skulle slå til.  

 

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

Næste møde: 

Mødet afholdes onsdag den 4. oktober klokken 18 på Steinerskolen i Vordingborg. Det blev ikke aftalt, 

hvem som skulle sørge for mad. Men da det denne gang skulle have været BN men blev CS, foreslås det, at 

BN sørger for bespisning. 

Temaer for næste møde: 

• Ingen aftalt. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
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