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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 24. januar 2018 klokken 18.00-21.30 på Vordingborg 

Bibliotek (Kulturarkaden) 

Tilstede: Bente Larsen (BL), Michael Thelander (MT), Henning Gøtz (HG), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), og 

Bo kayser (BK) (referent).  

Afbud: Uffe Haulund (UH), Birgitte Norby (BN) og Stig Jürgensen (SJ)  Fraværende: Henrik Dahl (HD). 

Et hyggeligt og produktivt møde. 

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. 25. januar reviderede aktivitetsplan. 

Ad. 4. Andet nyt fra arbejdsgrupperne og generelt 

Se opdateret aktivitetsplan og nedenstående temaer. 

Ad. 5. Dagens temaer samt supplerende dagsordenpunkter 

Generalforsamling 17. februar 

Detaljer blev aftalt. Se aktivitetsplan. 

Ansøgning om kørselstilskud til Hyllekrog Fuglestation 

 6.000 kr. blev bevilliget til foråret 2018. 

Udpegning af ny punkttællingskoordinator og afholdelse af arrangement(er) for interesserede 

BK påtog sig opgaven, vil informere Thomas Vikstrøm og aftale arrangement. 

Natura2000 områderevision 

Et stort arbejde har resulteret i velbegrundede indsigelser, som er indsendt til Miljøstyren. MT vil samle alt 

indsendt materiale sammen og lægge det på ”intranettet”. 

Friluftsrådet Storstrøm 

Sven Larsen ønsker efter mange år som kredsrepræsentant at stoppe. Sven sidder også p.t. i 

kredsbestyrelsen. HG blev valgt som kredsrepræsentant. 

Lokal hæderspris (Årets Strømstær) 

Bestyrelsen synes, at idéen er god. Vil ikke blive uddelt i 2018, men gerne ved generalforsamlingen i 2019. 

Vi vil i første omgang opstille kriterier for modtagelse. Det kan fx være noget med, at det skal være et 
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medlem i lokalafdelingen som i det stille gennem flere år har lavet et stort arbejde for fuglesagen. 

Medmeller af bestyrelsen, lokalafdelingens kontaktpersoner hos myndigheder og lignende kan ikke 

udpeges.  

Baltic Pipe (nedgravning af gasrør fra Norge på tværs af Sydsjælland) 

UH vil gerne arbejde med den sag. 

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

Næste møde: 

Mødet afholdes onsdag den 7. marts klokken 18 om muligt på Vordingborg Bibliotek. HG vil sørge for mad. 

MT medtager vand. Vi medtager hver især kaffe, te o.lign. 

Temaer for næste møde: 

• Ingen aftalt. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
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