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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 21. juni 2019 klokken 15.00-17.00 hos Charlotte 

Stawitzki 

Tilstede: Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Henrik Dahl (HD), Stig Jürgensen (SJ), Jytte Nisses (JN), Ole Friis 

Larsen (OFL) (fra hovedbestyrelsen) og Bo Kayser (BK) (referent).  

Afbud: Ingen. 

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 

Økonomi (BK) 

Tilskud fra hovedforeningen DOF fremover 

På DOF’s repræsentantskabsmøde i maj blev det vedtaget, at de tre A-fuglestationer fra og med 2020 skal 

have 5% af kontingentindtægterne. Lokalafdelingerne skal til gengæld kun have 7% mod 10% i dag.  

DOF Storstrøms tilskud falder dermed fra 43.600 kr. i 2019 til 30.500 kr. fremover.  

A-stationerne får tilsammen 274.900 kr. Det vides ikke, hvor meget Gedser Fuglestation får. Det meste skal 

nok gå til Skagen Fuglestation. 

Langtidsbudget for DOF Storstrøm, henholdsvis Gedser Fuglestation 

Der blev udleveret langtidsbudgetter for begge dele. Hvis der ikke foretages ændringer, vil både DOF 

Storstrøm og især Gedser Fuglestation fremover køre med underskud. 

Lokalafdelingen vil udarbejde forslag til ændringer for selve lokalafdelingens økonomi. Bestyrelsen vil 

foreslå Gedser Fuglestation, at de fremover kører med selvstændigt regnskab og selv prøver at få håndteret 

de dårlige økonomiske fremtidsudsigter. 

JN og BK vil snarest sammen lave et forslag til en, for os, mere overskuelig opstilling af regnskabet for både 

lokalafdelingen og for fuglestationen. 

Vi behandlede endelig den halvårsstatus for økonomien, som JN havde udarbejdet. 

Skal vi fremover støtte Gedser Fuglestation økonomisk, når DOF tager tilskud fra os? 

Bestyrelsen vedtog, at lokalafdelingen finder det rimeligt, at hovedforeningen DOF fra og med 2020 sørger 

for at give Gedser Fuglestation den fornødne økonomiske støtte, som lokalafdelingen hidtil har givet, og vil 

meddele Gedser Fuglestation det. Det gælder både økonomisk støtte til selve Gedser Fuglestation og til 

forårstræktællingerne udført af ”Hyllekrog/Saksfjed Fuglestation”. 
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Det tætte samarbejde, der i øvrigt i dag er mellem Gedser Fuglestation og DOF Storstrøm, ønsker vi 

derimod at bevare.   

 

Aftaler med Naturstyrelsen og Guldborgsund Kommune (BK) 

Naturstyrelsen 

Med Michael Thelander (MT) som projektleder udfører DOF Storstrøm under Gedser Fuglestation 

lejekontrakten i 2019 og de næste år en del optællinger på øer og strandenge (Rødsand, Bøtø Nor, Majbølle 

Enge, Strandenge Ulvshale, Vasebro Enge, Kobæk Strandenge og Kobæk Sø). Desuden specielt i 2019 

(Better Birdlife) på Albuen, Rommerholm, Enehøje, Tyreholm, Klyholm, Dybsø, Avnø, Avnø Røn og 4 små 

holme. Vi skal desuden holde 2 gange Åbent Hus, 2 ”offentlige ture” af eget valg og formidle for 

skoleklasser. 

Ifølge MT går det godt med at få gennemført tællingerne. 

Guldborgsund Kommune 

Der er ikke indgået aftale om samarbejder efter 2018. Dermed bortfalder forpligtelse til kontrol af 

redekasser til Vendehals, Perleugle og Stor Skallesluger, optælling af ynglefugle på øer og strandenge ved 

Guldborgsund, naturformidling ved 6 arrangementer samt opgørelse af status for nogle sjældne ynglefugle. 

Aftale eller ej, så er de frivillige i et vist omfang fortsat med både undersøgelserne i felten og med 

rapportskrivning. I takt med, at rapporterne bliver klar, vil vi tilbyde dem til kommunen. 

Frederik Cordes fra Guldborgsund Kommune har foreslået, at vi mødes til efteråret 2019 for at aftale, hvilke 

undersøgelser kommunen gerne vil have DOF Storstrøms hjælp til i 2020 og på hvilke vilkår. 

 

Naturpolitisk fællesmøde (LS) 

20. juni holdt LS et vellykket møde med de andre kommunerepræsentanter i lokalafdelingen på Avnø. Kun 

repræsentanten Henrik Dahl fra Vordingborg manglede. 

I udvalget drøftedes, hvilke opgaver vi fremover vil påtage os i de Grønne Råd/Naturrådene i kommunerne. 

Vi oplever fra nogle medlemmers side at krav og forventninger til Knud Flensteds (Fuglenes Hus) samt vores 

egen indsats indimellem er høje, urealistiske og urimelige. 

Udvalget blev enige om, at: Udvalgets medlemmer kun tager hånd om politiske sager, hvori der er ”fugl” 

involveret, og KUN i det omfang, vi som frivillige kan overkomme det. 

Det blev ved fællesmødet aftalt den 30. november at afholde en temadag for kommunerepræsentanter 

m.fl. fra såvel DOF Storstrøm, DOF Vestsjælland og også gerne DOF Roskilde og DOF Køge. 

 

Mål for DOF Storstrøm i 2019 
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BK omtalte udkastet til mål. Det blev aftalt, at alle på næste bestyrelsesmøde skal give tilbagemelding for 

de mål, de står på, om det er fornuftige mål, som de vil arbejde for at nå, og om der skal opstilles 

yderligere/færre mål. 

  

Ad. 4. Sager 

Solcelleanlæg på Gavnøs jorde 

DOF har indsendt en klage til Næstved Kommune om det. LS orienterede om, at kommunen vil svare på 

indkomne klager til september. 

Sag om indskrænkning af Natura2000 områder i Danmark 

DOF afventer tilbagemelding på det uddybende svar, som DOF på anmodning fra EU sendte i marts 2019 til 

EU. 

Lindholm ved Kalvehave 

HD fortalte om lokale aktiviteter. 

Vindmølleplaner ved Koster Vig 

HD foreslog, at vi genbruger vores indsigelser fra foregående gang, der var planer om etablering af møller. 

Ad. 5. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde 

Se den udsendte aktivitetsplan.  

Ad. 6. Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde 

Næste møde: 

Onsdag den 21. august klokken 19-21 hos JN. 

Temaer for næste møde: 

• Mål for DOF Storstrøm 2019 

• Ny struktur fra regnskab for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation samt adskillelse af 

de to regnskaber 

 

Ad. 7. Eventuelt 

JN: Lad os besøge Fuglenes Hus. JN kom med nogle forslag til emner, vi gerne vi tale med dem om. 

(Rekruttering til bestyrelsen. Økonomi. Naturpolitik - hvem kan tage sig af det? Debatforum for DOF 

generelt.) Vi vil besøge huset i dagtid på en hverdag. BK vil bede Sigrid Andersen om 5 forslag til mulige 

dage i november 2019.  

LS: Vi talte også om at søge efter frivillige til DOF Storstrøm arbejde. Folk af alle slags, som havde lyst til at 

støtte DOF Storstrøms arbejde og bruge deres kompetencer i et stykke frivilligt arbejde uden at behøve at 

sidde i bestyrelsen. Der kunne fx søges via DOF Storstrøms hjemmeside eller personligt.  

BK/2019-06-23 


