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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 9. oktober 2017 klokken 18.00-21.00 på Avnø 

Naturcenter 

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

Haulund (UH), Birgitte Norby (BN), Stig Jürgensen (SJ) og Bo kayser (BK) (referent).  

Afbud: Henning Gøtz (HG) 

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. 

Der kom følgende ekstra punkter til dagordene: 

• Salg af bankaktier (BL) 

• Falkejagt 

• Natura2000 revidering, Naturråd og Vandråd 

• Rapportserien Ynglefugle i Østdanmark 

• Gåseforvaltningsmøde 19/10 

• Skovcertificering 

• Skarvbekæmpelse i Holmegårds Mose 

• Afholdelse af uglemøde i vinteren 2018 

Ikke alle punkter blev nået. Se i referatet hvilke. 

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

Se den pr. 11. oktober reviderede aktivitetsplan. 

Ad. 4. Andet nyt fra arbejdsgrupperne og generelt 

Økonomi: Salg af bankaktier (BL) 

Lokalafdelingen ejer nogle få aktier i Jyske Bank. Banken har oplyst, er der nu er et krav om, at ejere med et 

CVR-nummer (hvilket DOF har), skal have en såkaldt LEI-kode. Oprettelse koster 700 kr. og årsafgift er vist 

600 kr. Da vi kun får 400 kr. i udbytte om året, sælges aktiverne, og beløbet sættes ind på lokalafdelingens 

bankkonto. 

Ad. 5. Dagens temaer samt supplerende dagsordenpunkter 

DOF Storstrøms deltagelse i Vandråd og kommende Naturråd 

Mht. Vandråd vedtog bestyrelsen, at de nuværende medlemmer af vandrådene stilles frit mht. om de 

ønsker at fortsætte. 

Mht. Naturråd vedtog bestyrelsen, at vi ønsker at være repræsenteret både i det for Lolland-Falster og i det 

for Sydsjælland.  

I det for Lolland-Falster vil Ole Friis Larsen deltage. Substitut bliver René Christensen. 
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I det for Sydsjælland vil HD gerne deltage. MT afklarer med DOF København og DOF Vestsjælland, om de 

ønsker at deltage med suppleant, hovedperson eller hvad. 

Natura2000 områderevision 

Miljøministeriet ønsker at tilpasse udstrækningen af en række Natura2000 områder. Svarfrist er 3/1 2018. 

DOF Storstrøm ønsker at give tilbagemelding, og bestyrelsen vil holde møde om det 2/11. MT vil inden 

mødet udsende information om, hvordan deltagerne kan forberede sig.  

Deltagelse i repræsentantskabsmøder for bestyrelsesmedlemmer, som ikke er repræsentanter 

SJ og CS kunne godt tænke sig at prøve at deltage i et sådant møde. Det blev vedtaget, at lokalafdelingen vil 

dække omkostningerne (omkring 1400 kr.) bortset fra transport for maksimalt to bestyrelsesmedlemmer 

pr. repræsentantskabsmøde, og at et bestyrelsesmedlem højst kan deltage på disse vilkår én gang. Alle 

medlemmer kan vælge at deltage, hvis de selv dækker omkostningerne. 

Rapportserie om ynglefugle i Østdanmark af H.E. Jørgensen 

MT foreslog, at lokalafdelingen køber et eksemplar til hvert bestyrelsesmedlem og lidt til gaver både af 

dette bind og af efterfølgende. De blev ikke besluttet, om der skulle købes nogen, men MT skulle få oplyst 

priser. 

Gåseforvaltningsmøde 19/10 

CS, UH og MT vil deltage. 

Skarvbekæmpelse i Holmegårds Mose 

UH redegjorde for status. 

Ugleforedrag med Klaus Dichmann 

HG har haft dialog med Klaus, som gerne vil holde et foredrag i vinter en torsdag eller fredag. 

Bestyrelsen vedtog, at HG skal forsøge at få mulige datoer på torsdage mellem 15/2 og 15/3. Ikke før, da 

det skal kunne annonceres i Fugle & Natur. Vi vil holde mødet som gratisforedrag for medlemmer. 

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

Næste ordinære møde: 

Mødet afholdes onsdag den 6. december klokken 18 på Avnø Naturcenter. Det blev i hans fravær aftalt, at 

HG sørger for mad. 

Ekstra møde om Natura2000 områderevision: 

Mødet afholdes onsdag den 2. november klokken 18 på Avnø Naturcenter. Interesserede 

bestyrelsesmedlemmer kan deltager. Der er ikke aftalt noget om bespisning. 

 

Temaer for næste møde: 
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• Ingen aftalt. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

BK/2017-10-11 


