DOF Storstrøm

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 22. august 2018 klokken 18.00-21.30 på Avnø
Naturcenter
Tilstede: Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ), Uffe Haulund (UH), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS),
Birgitte Norby (BN), Henrik Dahl (HD) og Bo kayser (BK) (referent).
Afbud: Bente Larsen (BL).
Et møde med både tilbageskuen og konstruktiv kiggen fremad med idéer til forbedringer.
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. Dagens temaer
Midtvejsstatus regnskab (BL)
Det blev aftalt af afvente behandling af status til en version foreligger, hvor sammenligning med budgettal
er mulig.
Naturpolitiske sager
Generelt ønsker de naturpolitisk aktive i bestyrelsen fremadrettet at arbejde mere med vigtige
overordnede mål såsom klimatilpasning end med ofte nytteløst tidsforbrug på sager, hvor DOF har
høringsret.
Vindmøller ved Sparresholm (MT)
LS, BN og MT har udarbejdet og indsendt høringsbrev til Næstved Kommune.
Susåprojektet (Torpe Rende, Malermusling, Elritse m.m.)
Endnu en rapport er blevet udarbejdet. Denne gang af Rambøll og med fire forskellige løsningsforslag.
Det blev besluttet, at DOF vil anbefale en løsning, hvor Susåen af hensyn til klimatilpasning får et så langt og
slynget løb som muligt med mulighed for at flyde ud over store lavbundsområder.
Solcelleanlæg på Gavnøs jorde
LS oplyste, at Næstved Kommune vil give yderligere udmeldinger i næste uge. Vi afventer modtagelse af
disse.
Naturpolitisk kursus for bestyrelsesmedlemmer og kommunerepræsentanter
MT har opgaven og vil gå videre med den.
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Ledelse af DOF Storstrøm, når MT er stoppet som formand
Ved næste generalforsamling stopper MT som formand og træder samtidig ud af bestyrelsen. BN ønsker
også at stoppe i bestyrelsen.
Det gav anledning til diskussion af, hvordan vi vil lede lokalafdelingen derefter. Der er ikke nogen, som har
givet udtryk for et ønske om at påtage sig den fulde formandsrolle. HD vil gerne varetage ekstern
kommunikation og være talsmand over for presse m.m. BK vil gerne være ”administrativ leder” oven i
diverse andre opgaver, han løser for lokalafdelingen i dag.
Vi synes, det fungerer så fint med, at diverse aktive i lokalafdelingen på eget initiativ laver det, de har lyst
til. Nogle arrangerer møder eller ture. Nogle passer Fugleværnsfondens eller andres områder. Nogle kører
projekter. Nogle varetager lokale naturpolitiske sager, osv. På den måde kan bestyrelsens opgaver være ret
begrænsede.
Som supplement til bestyrelsen har vi nok mest af alt behov for nogle, som på eget initiativ sætter ting i
gang, påtager sig opgaver, trækker i trådene og får ting til at ske.
Ad. 4. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde
Se den pr. 22. august 2018 reviderede aktivitetsplan.
Generalforsamling 2019
Det blev besluttet, at den afholdes 16. februar 2019 på Avnø Naturcenter.
Mange døde Knopsvaner og en del døde Fiskehejrer
Der menes at være et større udbrud af fugleinfluenza i øjeblikket i Smålandsfarvandet. Palle Sørensen har
fundet 52 døde Knopsvaner på Femø. I alt er der nok fundet mindst 150 døde svaner i området. Fundene er
indberettet til Fødevarestyrelsen, som ikke har givet tilbagemelding.
Julefrokost for DOF Storstrøms medlemmer
MT vil kontakte Ulla Brandt m.fl. for at høre, om der er eksisterende planer.
Ad. 5. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde
Næste møde:
Mødet afholdes onsdag den 10. oktober klokken 18 på Avnø. CS bestiller lokale. Det blev ikke aftalt, hvem
som 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/2018-08-23
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