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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 21. august 2019 klokken 19.00-21.00 hos Jytte Nissen 

Tilstede: Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Henrik Dahl (HD), Stig Jürgensen (SJ), Jytte Nisses (JN) og Bo Kayser 

(BK) (referent).  

Afbud: Ingen. 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BK. Mødeleder: Ingen, da der ikke var behov. 

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 

Mål for DOF Storstrøm i 2019 (BK) 

Målet var på mødet at få tilrettet det udarbejdede udkast til mål og ansvarlige. Ønskede vi 

flere/færre/andre mål? Var de angivne ansvarlige indforstået med det? En sådan tilbagemelding fandt ikke 

sted, og interessen for at have sådanne konkrete mål virkede ikke stor. 

Ny regnskabsmodel for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation (BK og JN) 

JN er kommet rigtigt godt ind i arbejdet som kasserer. JN er ved at se på et bedre system til bogføring m.m. 

JN har på møde med BK foreslået, at der fremover kun skal være én bankkonto for DOF Storstrøm og én for 

Gedser Fuglestation, hvilket blev vedtaget af JN og BK. På grund af høje omkostninger og dårlig service hos 

Jyske Bank, arbejder vi desuden på af skifte bankforbindelse. 

BK havde lavet en ny regnskabsmodel for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation. Formålet var: 

• At adskille økonomien for de to helt. 

• At gøre modellen mere overskuelig ved at lave den funktionsopdelt. 

• At gøre administrationen lettere. 

 

JN og BK havde på møde diskuteret modellen og var tilfredse med den. 

På bestyrelsesmødet havde de øvrige bestyrelsesmedlemmer, HD, LS og SJ, ingen kommentarer til 

regnskabsmodellen, som blev vedtaget. 

28. september deltager JN og BK i møde i Fuglenes Hus om kommende krav til revision m.m. Derefter 

fastlægger de regnskabsmodel og vælger nyt pengeinstitut. 

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

skoleklasser. 

Ifølge MT synes tællerne at være udført og MT går i gang med at lave rapporter. 

Guldborgsund Kommune 

René Christensen har udført tællinger i Horreby Lyng og laver rapport derfra. Når René Christensen er 

færdig med rapporten, vil vi høre, om Guldborgsund Kommune er interesseret i den og på hvilke vilkår. 

En stor del af de sædvanlige undersøgelser er også blevet gennemført i 2019, selv om der ikke formelt set 

er en aftale. Også for disse undersøgelser forventer vi at udarbejde de sædvanlige rapporter. 

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. 

Naturpolitiske temadage (LS) 

LS fortsætter med at have fuld gang i dette område.  

30. november vil der blive afholdt temadag på Avnø for kommunekontakter fra DOF Storstrøm, DOF 

Vestsjælland samt DOF-grupperne i Roskilde og Køge. 

I januar 2020 er der planlagt endnu en temadag. 

Anvendelsen af DOF Storstrøms ”mailingslister”/funktions-e-postkasser 

På opfordring fortalte BK, hvilke vi har, og hvordan de virker. Se gennemgang nederst på siden 

https://www.dofstor.dk/lokalafdelingen/bestyrelsen. 

Det blev aftalt, at når vi svarer på modtagne mails til funktions-e-postkasser, så sætter vi funktions-e-

postkassen som bcc-modtager, så vi andre kan se, at der er svaret.  

Projekt Stære på Mogenstrup Golfbane 

Sæsonens store feltarbejde er afsluttet, og der er ved at blive udarbejdet en rapport. De frivillige har 

besluttet at fortsætte i 2020. 

Ad. 4. Sager 

Mårhund 

LS havde modtaget en henvendelse fra en jæger om forventet indvandring af mårhund også til vores 

område. Det gør vi ikke umiddelbart noget ved. LS sender information videre til Ole Friis Larsen, som sidder 

i Grønt råd for DOF Storstrøm i Lolland Kommune, så han er orienteret, idet det formodes, at Mårhund går i 

land omkring Nakskov pga. afstanden. 

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: 

https://www.dofstor.dk/lokalafdelingen/bestyrelsen
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Onsdag den 9. oktober klokken 19-21 hos HD. 

Temaer for næste møde: 

• Ingen fastlagt endnu. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

BK/2019-08-22 


