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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 7.marts 2018 klokken 18.00-21.00 på Vordingborg Bibliotek 

Tilstede: Michael Thelander (MT), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Uffe Haulund (UH), Birgitte Norby (BN), 

Stig Jürgensen (SJ), Henrik Dahl (HD) og Bente Larsen (BL). 

Fraværende: Bo Kayser(BK), Henning Gøtz (HG) og Ole Friis Larsen (OL). 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BN. Mødeleder: SJ. 

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

Referatet godkendt. Tilføjelser til dagsordenen fra LS og HD optaget under temaer pkt.5. 

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

Punkter fra aktivitetsplan, som forudsatte BK’s tilstedeværelse blev udsat. Følgende blev behandlet: 

• Forslag til mødedatoer 2018: foreløbigt vedtaget. Første mødedato 9. maj: Vedtaget 

• Kommende ture (BL): 22 tilmeldte på turen til Helgoland og tilmelding derfor lukket. 

• Igangværende fuglestemmekursus har 19 deltagere.  

• Vadefuglekursus i august arrangeret af HG: Deltagerantallet tages op igen næste møde 

på grund af Hennings (HG) sygdom.  

• Svanekollisioner med el ledninger ved Dybsø Fjord (HD): Tællinger er færdige for denne 

vinter. Rapport er sendt til firmaet Energinet. 

Drøftelser på mødet om det videre forløb. HD så muligheder for at holde svanerne på 

kystsiden af ledningerne ved at sørge for egnede foderafgrøder for gæs og svaner på et 

par marker nær kysten. 

 

Bestyrelsen havde en drøftelse af arbejdsindsatsen fra frivillige i forhold til projekter af 

denne type i foreningens regi. Magter vi mere frivilligt arbejde over længere perioder? 

Konklusion: HD og BK tager kontakt til Sigrid Andersen dir. I DOF for en drøftelse af 

muligheder for at løse problematikken med svanerne, og om vi i DOF- Storstrøm kan 

forvente centrale DOF’s opbakning til arbejdet. 

 

• Skalleslugerprojektet: Der udarbejdes en rapport om yngleresultaterne af MT. 

• Den nye lejekontrakt for Gedser Fuglestation, med en forhøjet lejeafgift er til 

gennemgang i Naturstyrelsen. 

 

Ad. 4. Andet nyt fra arbejdsgrupperne og generelt 

 

• DOF Storstrøm har fået bevilliget 15.000 kr. fra DOF centralt til hjælp til huslejen på 

Gedser Fuglestation, som er forhøjet i den nye kontrakt, ligesom afgifterne til staten af 

vores lejeindtægter af overnatning og mødelokale nu er 25%. 
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• BL vedrørende Claus Dichmanns ugleforedrag på Avnø Naturcenter den 15.3.: Der 

kunne ønskes lidt flere tilmeldinger Vi lægger det på Facebook igen og MT tager kontakt 

til DOF Vestsjælland om at få det lagt på deres Facebook også. 

• Naturpolitik: LS har på Naturrådsmødet i Næstved Kommune hørt om den gasledning 

(Baltic Pipe), som skal graves ned i DK fra Esbjerg over Jylland, Fyn og Sjælland for at 

føre gas til Polen. Desuden blev der orienteret om nye fældninger af birk i Holmegård 

Mose. 

 

 

Ad. 5. Dagens temaer samt supplerende dagsordenpunkter 

• Bestyrelsen konstituerede sig på dette første møde efter generalforsamlingen: 

MT fortsætter som formand. 

BL fortsætter som kasserer  

De 5 kommunerepræsentanter fortsætter således: 

Lolland Kommune: Ole Friis Larsen  

Guldborgsund Kommune: René Christensen 

Vordingborg Kommune: Henrik Dahl 

Næstved Kommune: Lotte Stawitzki 

Faxe Kommune: Birgitte Norby 

Friluftsrådet: 

Som udgangspunkt er kommunerepræsentanterne også kredsrepræsentanter i Friluftsrådet, men i 

Vordingborg Kommune er Henning Gøtz valgt som kredsrepræsentant og i Lolland Kommune er 

Michael Thelander valgt som kredsrepræsentant. MT deltager i kredsrepræsentantsskabsmøde 

Storstrøm d. 12/3. 

DOF’s repræsentant i Skovbrugerrådet: Bo Kayser (BK) fortsætter. 

Som repræsentanter i Naturrådet (som arbejder med udarbejdelse af et grønt Danmarkskort 

sammen med andre organisationer og erhverv samt kommunerne) fortsætter: Ole Friis Larsen og 

René Christensen i det sydlige område og Henrik Dahl og Birgitte Norby i det nordlige område. 

 

Tilføjelser til dagsordenens temaer: 

LS fortæller om overvejelser om, hvorvidt vores fuglekasser kan sælges fra Rønnebæksholm 

(kulturcenter uden for Næstved). LS går videre med det. 

BN vil søge Faxe kommune om de vil deltage i et projekt med opsætning af stærekasser ved 

kommunale græsklædte arealer, i et forsøg på at imødegå stærens tilbagegang til mere end 

halvering af ynglebestanden i DK. BN går videre med det. 

HD fortæller om Nordeafondens udbud af 50 mio. kr. til projekter til støtte for kystnatur og 

friluftsliv ved kysterne. HD kommer med et par eksempler og bestyrelsen drøfter forskellige 

muligheder i vores område for på sigt at skabe gode fugleområder langs kysterne. Bestyrelsen 

runder igen spørgsmålet om de begrænsede ressourcer blandt de frivillige og muligheden for at 

søge penge her også til den fornødne konsulentbistand. Konklusion: HD udarbejder en første 

projektbeskrivelse til Nordeafonden i overensstemmelse med fondens udspil. 
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Temaer for næste møde: 

Ingen aftalt. 

Ad. 7. Eventuelt 

 

BN/2018-03-07 


