DOF Storstrøm

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 10. oktober 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), Bente Larsen (BL) og Bo kayser (BK) (referent).
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)
Bestyrelsen fandt, at lokalafdelings økonomi som vist i BL’s halvårsregnskab ser fornuftig ud.
Naturpolitisk kursus for bestyrelsesmedlemmer og kommunerepræsentanter
MT har haft kontakt med Jette Reeh fra DOF Vestsjælland. De planlægger at holde et kursus 8. januar 2019
klokken 17-21. MT vil meddele Jette Reeh, at flere af DOF Storstrøms bestyrelsesmedlemmer er
interesserede i at deltage i et sådant arrangement.
Tilskud til unge DOF-medlemmers fugleaktiviteter
MT havde modtaget et brev fra et medlem af DOF Vestsjælland med ønske om, at vi giver tilskud til at den
samme dreng bosiddende i DOF Storstrøms område, som vi tidligere har givet et tilskud på 1.000 kr., igen
kunne få et sådant tilskud. Der var enighed om, at en sådan støtte ikke skal gives til den samme person
flere år i træk. Henvendelsen inspirerede til planer om at etablere et leget for unge ornitologer. Se senere.
Ledelse af DOF Storstrøm, når MT er stoppet som formand
Vi talte lidt mere om emnet på dette bestyrelsesmøde. På nuværende tidspunkt har MT og BN meddelt, at
de stopper ved næste generalforsamling i februar 2019. BL har meddelt, at hun stopper ved
generalforsamlingen i 2020. Henning Gøtz, som fortsat er sygemeldt, vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Det
forventes at SJ, LS, UH, HD og BK også vil fortsætte. Vedtægterne foreskriver, at der skal være 5-9
medlemmer af bestyrelsen.
To uger før næste møde vil MT fremsende ”Formandens jobbeskrivelse” til bestyrelsen, så vi kan vide, hvilke
opgaver det er, der skal overtages.
Ad. 4. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde
Se den pr. 1. oktober 2018 reviderede aktivitetsplan.
Åbningsarrangement for 6 nye søer ved Næstved
LS vil deltage fra DOF i et arrangement ved Rønnebæk Sø 14. oktober.
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Julefrokost for DOF Storstrøms medlemmer
MT, BL og Lars Walsted Christoffersen vil arrangere julefrokost for medlemmerne den 8. december klokken
13 på Dybsø Naturskole. Læs mere på DOF’s aktivitetsoversigt.
Stortur til Müritz Nationalpark i Nordtyskland
Forventes afholdt 30. maj til 2. juni 2019.
Ad. 5. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde
Næste møde:
Mødet afholdes onsdag den 5. december klokken 18 på Avnø. LS bestiller lokale. Først afholdes mødet.
Derefter spiser vi en lille julefrokost.
Temaer for næste møde:
•
•
•

Planlægning af den kommende generalforsamling.
Hvordan forestiller vi os ledelsen af DOF Storstrøm efter MT er stoppet?
”Legat” til støtte af unge DOF-medlemmers fugleaktiviteter. UH og SJ vil hver for sig
udarbejde forslag til regler for et sådant legat. Udkastes sendes til bestyrelsen to uger
inden næste bestyrelsesmøde.

Ad. 8. Eventuelt
Intet til dette punkt.
BK/2018-08-23
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