DOF Storstrøm

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 9. maj 2018 klokken 18.00-21.30 hos BK
Tilstede: Bente Larsen (BL), Michael Thelander (MT), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Uffe Haulund (UH), Stig
Jürgensen (SJ) , Henrik Dahl (HD) og Bo kayser (BK) (referent).
Afbud: Birgitte Norby (BN).
Syg: Henning Gøtz (HG)
Et møde med meget snak, kun lidt sagsbehandling og ikke så mange beslutninger.
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.
De indkomne ekstra punkter til dagsordenen fremgår af referatet.
Ad. 3. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde
Se den pr. 10. maj reviderede aktivitetsplan.
Ad. 4. Opfølgning på punkter fra forrige møde
I.a.b.
Ad. 5. Andet nyt fra arbejdsgrupperne og generelt
Naturrådsmøder (HD)
HD deltager i disse møder. Meget tid ved disse møder er blevet brugt på interessekonflikter, og der er stort
set ingen fremdrift.
Sportsarrangementet ”Susåløbet” (MT)
Arrangørerne har af hensyn til fuglelivet o.a. valgt at flytte årets løb fra for forsommeren til
eftersommeren. DOF Vestsjælland (Jette Reeh) har tilkendegivet, at de kunne tænke sig overvågning af
effekten af løbet på fuglelivet. Hvis resultaterne skal kunne bruges til noget, mener DOF Storstrøm, at det
ville være en større opgave med registrering både før og under løbsafholdelsen. Bestyrelsen tog ikke stilling
til, om den vil engagere sig i opgaven og i givet fald hvordan.
Skovbrugerrådsmøde (MT)
Naturstyrelsen fortalte bl.a. om forvaltningsplaner for områder, der skal udlægges som ”Urørt skov”.
Ad. 6. Dagens temaer samt supplerende dagsordenpunkter
MT ønsker at stoppe som formand ved konstituering af ny bestyrelse ca. marts 2019
Efter mange år som formand ønsker MT at stoppe. Stor tak for hans indsats og for udmeldingen i god tid.
MT ønsker at fortsætte sit øvrige bestyrelsesarbejde og andre aktiviteter for DOF Storstrøm, og det er vi
glade for.
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Bestyrelsen besluttede at prøve at finde yderligere bestyrelsesmedlemmer i løbet af sommeren.
Kandidaterne kan så deltage gæster ved bestyrelsesmøder resten af året og se, om det er noget for dem.
Hold Danmark Rent (CS)
For at forbedre sit image ønsker burgerkæden McDonald at gennemføre en ”Hold Danmark Rent”
kampagne, hvor frivillige foreninger kan få lidt penge for at foretage affaldsindsamling i naturen.
Bestyrelsen vedtog, at vi hverken ønsker at støtte eller deltage i sådanne virksomhedsarrangementer.
Hvad forventes det af kommunerepræsentanterne? Et spørgsmål fra CS.
Som ny kommunerepræsentant i Næstved Kommune ønskede CS at få hjælp til, hvordan hun skal gribe
opgaven an – information andre kommunerepræsentanter måske også kan have glæde af. Bestyrelsen gav
på mødet ikke CS fyldestgørende svar. Det må vi prøve at samle sammen senere. Kun følgende
kommentarer blev givet:
HD: I praksis må man efter bedste evne bruge sin sunde fornuft og så gøre det, så godt man kan.
BK: Ved henvendelser fra pressen om ting, som vi egentlig ikke ønsker at svare på, kan vi bede den
pågældende journalist om at sende sine spørgsmål i en mail, som vi efterfølgende svarer på.
Betaling til arrangører/tovholdere ved arrangementer afholdt af DOF Storstrøm
Der var enighed om, at en sådan indsats er frivilligt, ulønnet arbejdet. De frivillige kan i rimeligt omfang få
dækket afholdte omkostninger til kørsel m.m. Turledere betaler ikke for at deltage i egne arrangementer.
Det blev ikke besluttet, om noget tilsvarende skal gælde, så arrangørerne i givet fald skulle kunne deltage
gratis i de pågældende kurser m.m.
Ad. 7. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde
Næste møde:
Mødet afholdes onsdag den 20. juni klokken 18 på Avnø. CS bestiller lokale og vil sørge for mad. Alle
medtager kolde og varme drikke til eget forbrug.
Temaer for næste møde:
•

Ingen aftalt.

Ad. 8. Eventuelt
Intet til dette punkt.

BK/2018-05-10
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