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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 6. december 2017 klokken 18.00-21.00 på Avnø 

Naturcenter 

Tilstede: Michael Thelander (MT), Henning Gøtz (HG), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Uffe Haulund (UH), 

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

Afbud: Bente Larsen (BL).  Fraværende: Henrik Dahl (HD). 

Mødet foregik generelt i en god tone, og det er en fornøjelse at se, hvordan de to nye 

bestyrelsesmedlemmer HG og CS tager initiativ til og gennemfører aktiviteter. 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BK. Mødeleder: MT. 

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

Referatet blev godkendt uden ændringer. 

De indkomne ekstra punkter til dagsordenen fremgår af referatet. 

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

Se den pr. 9. december reviderede aktivitetsplan. 

Ad. 4. Andet nyt fra arbejdsgrupperne og generelt 

Generalforsamling 

Vil blive afholdt 17/2 på Avnø Naturcenter. Alle på valg menes at genopstille. UB genopstiller ikke som 

suppleant, og MT vil høre René Christensen, om han har lyst til at være suppleant. 

Ture og møder 

Stortursgruppen har annonceret tur til Sønderjylland og Helgoland til foråret. HG har aftalt vadefuglekursus 

med Klaus Malling Olsen til afholdelse 17-19/8 i Vordingborg. 

Økonomi 

Gældende praksis med, at Gedser Fuglestation rent regnskabsmæssigt står for betaling af tilskud til 

”Hyllekrog Fuglestation”, blev godkendt af bestyrelsen. Lokalafdelingens tilskud til Gedser Fuglestation 

hæves med det beløb, som Gedser Fuglestation giver til Hyllekrog Fuglestation. 

Naturpolitik 

Lokalafdelingen har fået tilsendt oplysninger om en rævefælde placeret i en privat skov i området. Fælden 

skulle mangle den krævede overdækning og mærkning. Sagen er sendt videre til Knud Flensted fra Fuglenes 

Hus. 

Projekt stærekasser på golfbaner 

CS har fået tilbagemelding fra Sydsjællands Golfklub i Mogenstrup om, at flere golfklubber er interesserede 

i at sætter stære- og andre redekasser op i samarbejde med DOF. 
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Vi tænker nærmere over, hvordan vi kan videreudvikle succesen. 

Ad. 5. Dagens temaer samt supplerende dagsordenpunkter 

Natura2000 områderevision 

Der arbejdes intensivt videre med argumenter for, hvorfor diverse områder ikke skal pilles ud, men i stedet 

skal have ændret driftsform, så de kan blive gode for det pågældende Natura2000 område.  

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

Næste ordinære møde: 

Mødet afholdes onsdag den 24. januar klokken 18, vistnok på Avnø Naturcenter. Det blev ikke aftalt, hvem 

som skal sørge for mad. Men derimod af vi hver for sig selv skal sørge for kaffe, te o.lign. 

Temaer for næste møde: 

• Ingen aftalt. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Lokale for bestyrelsesmøder i 2018 

Da BL er gået på pension, kan vi ikke længere låne lokaler på Steinerskolen i Vordingborg. Vi vil gerne i 

vinterhalvåret holde møderne et sted i selve Vordingborg og om sommeren på Avnø Naturcenter. MT 

arbejder videre med det. 
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