DOF Storstrøm

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 20. juni 2018 klokken 18.00-21.30 på Avnø Naturcenter
Tilstede: Bente Larsen (BL), Michael Thelander (MT), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Birgitte Norby
(BN)Henrik Dahl (HD) og Bo kayser (BK) (referent).
Et konstruktivt møde med gode idéer til fremtidige forbedringer.
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. Dagens temaer
Resultatskabende, proaktivt naturpolitisk arbejde kontra reaktivt arbejde i Naturråd, Vandråd m.m.
Emnet blev diskuteret på baggrund af BK’s notat ”Resultatskabende naturpolitisk arbejde. Gennem positiv
tilgang og samarbejde mellem interessenter”.
I bestyrelsen var der en fælles frustration over den meget ukonstruktive tid, vi har brugt til reaktiv
deltagelse i fx Naturråd, Vandråd og til tilbagemelding på ændringsforslag til Natura 2000 områder.
Vi talte om, at vi måske fremover vil bruge mindre tid på sådanne aktiviteter, men til gengæld arbejde mere
med egne projekter. Vi vil fortsætte i kommunernes Grønne Råd/Naturråd samt i fora, hvor deltagelse kan
være godt for vores muligheder for at skabe et kontaktnet.
I bestyrelsen mente vi godt, at vi kan finde frem til sager, vi gerne vil arbejde for. Det kan i første omgang
gøres ved for hver kommune at udpege et projekt/resultat, vi gerne vil have gennemført/nå.
I bestyrelsen mener vi også, at vi vil kunne gennemføre sådanne sager, hvis vi går sammen flere
bestyrelsesmedlemmer, kommunerepræsentanter og andre om at køre de enkelte sager igennem.
Vi har behov for en ”værktøjskasse”, med skabeloner for køreplan, mulige tilskudsordninger til jordejere
m.m.m. Der blev talt om, at et første skridt for at få værktøjer til sådan en værktøjskasse kunne være at
afholde kursusdage for interesserede i bestyrelsen, hvor fx Henrik Wejdling og Knud Flensted hver kunne
holde et aftenarrangement, og vi så kunne uddrage ”værktøjer” fra det.
Kommunerepræsentanternes værktøjskasse og forventninger til deres indsats
CS tidligere har bedt om dette og udtalte, at hun har stærkt behov for hjælp/støtte/kursus/undervisning i,
hvordan man skal koordinere/håndtere det naturpolitiske arbejde som kommunerepræsentant for også at
kunne udarbejde indsigelser på sager. BN svarede, at arbejdet i høj grad må håndteres ud fra sund fornuft
og prioritering af sager, der er ”fugl” i. Desuden skal nye, og egentlig også os andre, trække på hinandens
erfaringer med håndtering af opgaverne, hvor Birgitte har tilbudt at assistere Lotte, som er glad for dette
tilbud.
Kandidater til DOF’s hæderspris 2018
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DOF Storstrøm

DOF havde bedt om forslag. Emnet blev behandlet på mødet.
Lokal DOF Storstrøm hæderspris
Det er vedtaget, at vi vil uddele en sådan ved DOF Storstrøms generalforsamling i 2019. Der blev foreslået
forskellige kandidater. Man skal være medlem af DOF og skal have gjort indsatsen i DOF regi.
Naturpolitiske sager
Plan om opsætning af vindmøller ved Sparresholm: MT var blevet kontaktet fra DN Næstved om hvorvidt vi
ønsker at give udmeldinger. MT vil kontakte DN Næstveds formand og gøre hende opmærksom på, at hun
kan kontakte BN eller CS for evt. samarbejde om sagen. DN Næstved må være pennefører på sagen, men vi
i DOF vil gerne se på konsekvenser for fugle.
Plan om opsætning af solcelleanlæg på Gavnøs jorde: Vi arbejder videre på sagen.
Ad. 4. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde
Se den pr. 11. juni reviderede aktivitetsplan.
Ad. 5. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde
Næste møde:
Mødet afholdes onsdag den 22. august klokken 18 på Avnø. CS bestiller lokale. BK 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/2018-06-22
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