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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 5. december 2018 klokken 18.00-22.30 på Avnø 

Naturcenter 

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

Henrik Dahl (HD), Bente Larsen (BL) og Bo kayser (BK) (referent).  

Afbud: Stig Jürgensen (SJ) Henning Gøtz (HG). 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BK. Mødeleder: BN. 

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 

Planlægning af generalforsamling 16. februar 

Inden næste møde skal endelig dagsorden med evt. indkomne forslag udgives. 

Lokale og forplejning er nu på plads. Dirigent og evt. oplægsholder skal findes af MT.  

På grund af sygdom fortsætter HG ikke i bestyrelsen efter generalforsamlingen.  

Efter henvendelse fra bestyrelsen har Jytte Nissen tilbudt at stille op som nyt medlem til bestyrelsen. 

MT og BN stopper som tidligere nævnt i bestyrelsen. BN fortsætter dog heldigvis som 

kommunerepræsentant for Faxe Kommune. Øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg genopstiller. 

LS har oplyst, at hun gerne vil tage ansvaret for en form for koordinering af det naturpolitiske arbejde i DOF 

Storstrøm. Det er bare dejligt.  

Vi prøver at finde en til to yderligere kandidater til bestyrelsen. 

Der er valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed i 2019. BK og Lars Walsted 

Christoffersen ønsker at fortsætte, mens LS ønsker at starte som nyt medlem. Det passer med de tre 

pladser, lokalafdelingen alt i alt har. 

MT og BK laver årsberetnings i fællesskab, meget gerne med input fra andre. 

Ledelse af DOF Storstrøm efter MT 

MT havde inden mødet rundsendt notatet ”Formandens jobbeskrivelse”. Med udgangspunkt i det talte vi 

lidt om, hvordan vi forestiller os overgangen efter generalforsamlingen. 

Der er ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer som ønsker at have rollen som formand. Vi talte om 

at fordele opgaverne mellem bestyrelsesmedlemmerne: BL som kasserer, BK som administrator og 

kommunikation med det øvrige DOF, HD som kontakt til presse og anden ekstern kommunikation. En 

række andre af bestyrelsens opgaver fik vi ikke talt om mulige tovholdere for. 
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Regnskab for 2018 

Både hovedforeningen DOF og Guldborgsund Kommune kunne godt tænke sig at modtage henholdsvis DOF 

Storstrøms regnskab og Gedser Fuglestations regnskab allerede i januar/februar. BL oplyste, at regnskabet 

for 2018 vil være klar til bestyrelsesmødet 23. januar. Vi vil derefter kunne sende det til de interesserede 

med en bemærkning om, at regnskabet først bliver formeldt godkendt på generalforsamlingen. 

Bevilling af omkring 25.000 kr. til en ny havetraktor til driften af Gedser Fuglestation 

MT og BK orienterede om behov og muligheder, mens BL oplyste størrelsen lokalafdelingens likvide midler. 

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at bevillige pengene til Gedser Fuglestation. 

Vinterens optælling i projekt Ledningsdræbte Svaner 

I lighed med de to foregående vintre ønsker vi at få udført standardiserede tællingen mindst i perioden fra 

11. februar til 10. marts. 

HD påtog sig at sørge for, at tællinger bliver udført mindst aftener pr. 10-dages periode og at BK får 

resultatskemaerne til videre bearbejdning. Både Finn Jensen og BN har udtryk ønske om at hjælpe med. BK 

er bortrejst i perioden. 

Mogenstrup Grusgrav – udarbejdelse af plan for området 

LS (DOF) er inviteret til at bidrage til udarbejdelse af planer for en totalrenovering af grusgraven til 

”naturområde”. Naturstyrelsen og kommunen deltager også i dette arbejde. 

Stære på Sydsjællands Golfklub 

LS skal i januar til møde om de ønskede aktiviteter i 2019. 

Naturpolitisk arbejde i DOF Storstrøm 

BK havde inden mødet rundsendt de svar, vi på formandsmødet ved efterårets repræsentantskabsmøde 

havde fået på vores spørgsmål. Kortfattet går svarende ud på, at valget at indsatsområder er op til den 

enkelte lokalafdeling, samt at det er vigtigt at fokusere på sager med både ”fugl” i og gode chancer for at 

opnå resultater. Desuden, at det vil være godt selv at tage initiativer til forbedringer i stedet for blot at 

reagere på sager i høring. 

MT hørte til, hvem som ønsker at deltage i DOF Vestsjællands naturpolitiske kursus 8. januar. Det gør UH, 

LS, MT, BN, SJ og måske HD. 

Tilskud til unge DOF-medlemmers fugleaktiviteter 

Behandling af de modtagne oplæg fra SJ og UF blev udskudt til næste møde. 

Ad. 4. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde 

Se den pr. 30. november 2018 reviderede aktivitetsplan. 

Ad. 5. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde 

Næste møde: 

Mødet afholdes onsdag den 23. januar 2019 klokken 18 hos HD. Medtagelse af mad til mødet til ikke aftalt. 
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Temaer for næste møde: 

• Planlægning af den kommende generalforsamling. 

• Årsregnskab for 2018 og klargøring af det til indsendelse til hovedforeningen m.fl. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

HD fortalte om sine idéer til at få dyrket fuglevenlige afgrøder nær vindmølle på Gavnøs jorde. Møllen vil 

blive renoveret og indrettet med udstilling og information. 

MT orienterede om flere mindre sager. 
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