DOF Storstrøm

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 8. maj 2019 klokken 19.00-21.00 hos Bo Kayser
Tilstede: Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Henrik Dahl (HD), Stig Jürgensen (SJ) og Bo Kayser (BK) (referent).
Afbud: Jytte Nisses (JN)
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
Samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune 2019-2013
Vi har i øjeblikket i dialog med kommunen om en aftale for de kommende år, en aftale, som kan afløse den
for årene 2014-2018.
Vi havde en god diskussion om, hvordan DOF Storstrøm skal agere i forhold til aftaler med myndigheder
eller virksomheder, hvor DOF kan siges at udføre ornitologisk konsulentbistand.
•
•
•

Det kan være aftaler, hvor der slet ikke er involveret penge.
Det kan være aftaler, hvor den anden part betaler et mindre beløb til DOF.
Eller det kan være egentlige konsulentaftaler om ydelser fastlagt i en kontrakt og med betaling af
fuld konsulenttakst.
Da vi baserer os på frivillig, ulønnet arbejdskraft, kan vi ikke garantere, at de ønskede opgaver bliver udført,
men blot tilstræbe, at det bliver gjort så godt som muligt. Vi kan derfor bedst indgå aftaler uden betaling
eller med betaling af et mindre beløb. For egentlige konsulentaftaler med betaling af fuld konsulenttakst vil
det nok være mest hensigtsmæssigt, hvis rekvirenten indgår aftale med et konsulentfirma, som DOF’s folk
så kan arbejde for.
Bestyrelsen var enig om at betragte det årlige beløb fra Guldborgsund kommune som en gave/støtte til
lokalforeningen - og ikke som betaling for udførelsen af konkrete opgaver.
Bestyrelsen var desuden enig om, at de personer, som foretager optællingsarbejde, formidling m.m. bør
have ret til at få refunderet omkostninger til transport m.m. hos DOF Storstrøm, såfremt de ønsker det.
Bestyrelsen vedtog, at BK svarer på kommunens seneste udspil efter de retningslinjer. Dvs. indgåelse af en
aftale baseret på en hensigt om, af DOF udfører nogle opgaver og modtager et mindre beløb.
Håndtering af vores opgaver – hvordan går det?
På foregående møde fordelte vi de forskellige ansvarsområder imellem bestyrelsesmedlemmerne. På dette
møde fik vi en status for, hvordan det gik.
•
•

Økonomi – kasserer: Da JN ikke var tilstede, udskød vi denne del til næste møde.
Overvågningsopgaver for Naturstyrelsen: BK: Michael Thelander (MT) er projektleder på opgaven,
og det går vist godt.
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•
•
•

Naturpolitisk koordinering. Kommunekontakter. Henvendelser m.m.: LS: Det går godt. LS har
indkaldt DOF Storstrøms 5 kommunekontakter og desuden de ca. 15 fra DOF Vestsjælland til et
møde, som forventes afholdt i anden halvdel af juni. Flot initiativ.
Besvarelse af henvendelser generelt: LS: Det går godt. Der er ikke ret mange henvendelser i
øjeblikket.
Småtursadministration: BK: SJ og BK har været til godt inspirationsmøde med Uffe B. Nielsen om
turmål og turledere på Lolland. Det går godt.

Mål for DOF Storstrøm 2019
Punktet blev udskudt til næste møde.
Ad. 4. Behandling af sager
Planer om solcelleanlæg på Gavnøs jorde
LS har lavet en større beskrivelse af sagen og vil i samarbejde med SJ pudse hovedteksten af. Vi vil derefter
lægge den under et nyt hovedpunkt på DOF Storstrøms hjemmeside – ”Naturpolitik – Sager”. LS og HD vil
lave en pressemeddelelse om sagen med henvisning til beskrivelsen på hjemmesiden.
Optælling af ynglefugle på Lindholm ved Kalvehave
HD ønsker fortsat, at DOF Storstrøm står for en sådan optælling. Det blev aftalt, at HD i første omgang skal
indhente myndighedernes tilladelse til gennemførelse af en sådan optælling og dernæst arrangere det
praktiske. Hvis en sådan tilladelse ikke fås, ønsker HD i stedet at foretage en form for optælling ved at sejle
rundt om øen tæt på kysten. Det blev aftalt, at HD i givet fald i første omgang skal undersøge reglerne for
sejlads tæt på øen.
Ad. 4. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde
Se den pr. 9. mmaj 2019 reviderede aktivitetsplan.
Ad. 5. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde
Næste møde:
Onsdag den 21. juni klokken 15-17 hos LS.
Temaer for næste møde:
•
•

Mål for DOF Storstrøm 2019
Status for håndtering af økonomiopgaven

Ad. 8. Eventuelt
HD: Vordingborg Kommune har igen planer om at opstille omkring 4 vindmøller nær Koster Vig. HD
foreslås, at vi følger tæt op på sagen.
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