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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 23. januar 2019 klokken 18.00-21.15 hos Henrik Dahl 

Tilstede: Michael Thelander (MT), Uffe Haulund (UH), Henrik Dahl (HD), Bente Larsen (BL), Stig Jürgensen 

(SJ) og Bo Kayser (BK) (referent).  

Afbud: Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Birgitte Norby (BN) og Henning Gøtz (HG). 

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 

Planlægning af generalforsamling 16. februar 

Følgende personer udtræder af bestyrelsen: MT, BL, BN, HG og UH. 

Følgende personer er på valg og genopstiller for en toårig periode: SJ, LS og BK. 

Desuden stiller som ny Jytte Fuglsang Nissen op for en enårig periode.  

MT opstiller som suppleant. 

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

Christoffersen stiller op. 

Palle Sørensen bliver dirigent. Finn Jensen viser fotos. BL medbringer projektor. 

MT sørger for kringle, øl og sodavand. BL og BN laver te og kaffe. 

MT og BK laver årsberetning i fællesskab. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil de valgte bestyrelsesmedlemmer konstituere sig med kasserer 

og administrativ leder. Desuden vil kommende møder bliver aftalt. 

På generalforsamlingen vil følgende ske umiddelbart inden punktet ”Eventuelt”. 

MT vil fortælle om sine 14 år som formand for DOF Storstrøm. 

MT til takke de medlemmer af bestyrelsen, som har valgt at træde ud, for deres indsats. 

BK vil takke MT for hans indsats. 

HD vil fortælle om DOF Storstrøms nye tiltag ”Årets Strømstær” og begrunde uddelingen til årets modtager. 

MT vil inden generalforsamlingen kontakte årets modtager. 

Fremlæggelse af regnskab/budget (BL) 

BL havde inden mødet fremsendt regnskab, budget og balance. 
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Der fremkom lidt forslag til ændringer af budgettet for 2019.  

BL får revisor Jan Blichert-Hansen til at kontrollere ændringerne og spørger i samme omgang, om han vil 

fortsætte som revisor.   

BL rundsender det færdige regnskab og budget når klar. BK kontakter økonomichef Lars Engmark i DOF om 

indsendelse af regnskabet til hovedforeningen. 

Fugleovervågning for Naturstyrelsen under Gedser Fuglestation kontrakt 

MT har påtaget sig opgaven med at lave ”pakke” med fugleovervågning for Naturstyrelsen Storstrøm (NST). 

MT har påtaget sig at være kontaktperson til NST’s Torben Hviid, stå for fremskaffelse af tællere, 

koordinering af deres arbejde og siden rapportskrivning. Stor tak for det. BK orienterer Torben Hviid om 

dette. 

MT har allerede indgået aftale med personer om optælling på de af Naturstyrelsen ønskede øer, holme og 

strandenge. Mht. Pas På Kort vil MT foreslå, at NST oplyser os om, hvilke områder NST har planer om at 

fælde m.m. i det kommende år, og ud fra de se på muligheder for at eftersøge rovfuglereder m.m. i disse 

områder. 

DOF Storstrøm ønsker, at NST skal dække omkostninger til tællernes kørsel, sørge for bådtransport til øer 

og holme samt sørge for at give tællerne en skriftlig tilladelse til at færdes på de lokaliteter, som ønskes 

overvåget. 

DOF Storstrøms holdning til etablering af shelterplads på Dybsø 

NST Storstrøm havde spurgt om DOF Storstrøms indstilling. Bestyrelsen var enig om, at DOF Storstrøm er 

imod etablering af en sådan shelterplads på grund af de forstyrrelser af fuglelivet, den vil medføre. 

Ansøgning til Friluftsrådet 

Hovedforeningen har opfordret lokalafdelingerne og fuglestationerne til at søge Friluftsrådets nye 

Lokalforeningspulje. Gedser Fuglestation har ansøgt om penge. Vi afventer resultatet af den ansøgning, 

inden vi gør yderligere. 

Ansøgning fra Preben Berg om betaling for kørsel til optællinger på Hyllekrog 

Bestyrelsen havde modtaget en ansøgning på 7.000 kr. fra Preben Berg til dækning af en del af 

kørselsomkostningerne til optællingerne, som foretages dagligt fra ca. 10. februar til ca. 8. juni. 

Bestyrelsen bevilligede Preben Berg pengene og takker samtidig for indsatsen. 

Naturpolitiske sager 

MT orienterede om sager med vindmøller ved Skørringe og Vennerslund samt om Lindholm. 

Tilskud til unge DOF-medlemmers fugleaktiviteter 

SJ’s gode oplæg blev behandlet. Der fremkom en række ændringsforslag, som MT vil indarbejde i dialog 

med SJ. Derefter vil vi anvende retningslinjerne ved eventuelle ansøgninger og aktiviteter initieret af DOF 

Storstrøm.  

Bestyrelsen valgte af afsætte 10.000 kr. om året på budgettet til støtte for sådanne aktiviteter. 
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Ad. 4. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde 

Se den pr. 24. januar 2019 reviderede aktivitetsplan. Den indeholder også forslag til mødedatoer m.m. i 

2019. 

Fuglestemmekursur. BL: Der er 10 tilmeldte. Omkostninger er dækket ved 11 deltagere. Det blev vedtaget 

at gennemføre kurset. 

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

Næste møde: 

Konstituering af bestyrelsen afholdes umiddelbart efter afholdelsen af generalforsamlingen 16. februar. 

Det foreslås indtil videre, at næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 20. marts klokken 18.  

Temaer for næste møde: 

• Ingen temaer er fastlagt endnu. Men vi skal da i hvert fald have talt om fordeling af 

arbejdsopgaver m.m. 

 

Ad. 8. Eventuelt 

Nytænkning af møder ”nord for Strømmen” 

BL orienterede om, at der nu kun kommer få deltagere til møderne i Allerslev. Leif Tureby har valgt efter 

mange år (Tak for indsatsen.) at stoppe med at arrangere møder i Haslev.  

Vi aftalte at nytænke, hvordan vi gerne vil have holdt møder fremover. Rotering af mødested mellem fx 

biblioteker i Vordingborg, Stege, Præstø og Haslev er en mulighed. For foredrag, som kan have interesse 

bredt, kunne vi spørge Vordingborg Bibliotek, om de kunne tænke sig at holde det som 

fællesarrangementer. Samarbejde med foredragsholdere i DOF Vestsjælland og ”DOF Østsjælland” er også 

en mulighed.  

Vi vil tage emnet om til foråret. 
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