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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 9. oktober 2019 klokken 19.00-21.00 hos Henrik Dahl 

Tilstede: Henrik Dahl (HD), Stig Jürgensen (SJ), Jytte Nissen (JN) og Bo Kayser (BK) (referent).  

Afbud: Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS). 

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 

Samarbejde med Naturstyrelsen (BK) 

DOF Storstrøm har fået en henvendelse fra Naturstyrelsen Storstrøm, om hvorvidt man skulle fjerne/lukke 

vandrefalkekassen på Mønbroen (Dronning Alexandrines Bro). Det skulle ske, fordi vandrefalkeparret derfra 

måske kunne være en trussel mod sjældne ynglende vadefugle som Stor Kobbersneppe, Engryle og Klyde 

på Nyord. 

HD havde indhentet information fra Niels Peter Andreasen og Bjarne Hemmingsen om Mønbroparrets 

adfærd. Deres observationer tyder på, at Mønbroparret normalt ikke tager på fourageringsture mod Nyord. 

Desuden, at de oftest som bytte kommer med duer og småfugle. Endelig, at Mønbroparret i år, hvor 

redekassen ikke har været tilgængelig, har lavet mislykkede yngleforsøg på broen alligevel, og derfor fortsat 

har taget på fourageringsture med udgangspunkt i broen. 

DOF Storstrøms bestyrelse er derfor imod, at vandrefalkekassen lukkes eller fjernes. Vi ser derimod gerne, 

at Naturstyrelsen finansieret af Better BirdLIFE projektet får opsat et videokamera, som permanent kan 

filme kassen, så artssammensætningen af byttedyr på den måde forhåbentlig kan registreres.  

Samarbejde med Guldborgsund Kommune (BK) 

René Christensen har lavet den rapport om ynglefuglene i Horreby Lyng, som Guldborgsund Kommune 

efterspurgte i foråret. Vi afventer tilbagemelding fra kommunen, om de fortsat er interesserede i 

rapporten. Vi afventer desuden indkaldelse til et møde om samarbejde i 2020. 

Stære på golfbaner (LS) 

Da LS havde meldt afbud, blev punktet udsat til næste møde. 

Nyt fra regnskabsmøde i Fuglenes Hus 28. september (JN) 

JN og BK deltog fra DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation. Kasserere m.fl. var kommet fra landets 

lokalafdelinger for at høre om krav til regnskabsaflæggelse og om det nye medlemssystem med 

brugergrænsefladen ”Min side”. 

JN har så stor regnskabsviden, at indholdet i mødet virkede ret trivielt, men mange deltagere var glade for 

det.  
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CRM-systemet Min Side kan bruges til selv at udtrække de regneark med medlemsoplysninger, som 

lokalafdelingerne før fik tilsendt fra Fuglenes Hus. Ud over det, kommer vi næppe til at bruge det til så 

meget. Oplysningerne i systemet er jo ikke mere opdaterede, end det medlemmerne selv har indtastet. Og 

det regner vi ikke med at mange medlemmer vil gøre. 

Generalforsamling 2020 

Det blev aftalt, at generalforsamling afholdes lørdag den 22. februar. HD undersøger, om vi kan afholde den 

i Gule Stald i Kalvehave. Ellers forsøger vi at låne Avnø Naturcenter. Leif Schack-Nielsen har påtaget sig at 

være dirigent. 

Bestyrelsens besøg i Fuglenes Hus 19. november 

Mødeindhold er aftalt i samarbejde med Sigrid Andersen. 

Ændring af indhold og deltagerkreds til bestyrelsesmøder  

Vi talte især om, at vi godt kunne tænke os 1-2 gange om året at holde et 1-2 dages inspirationsmøde for 

aktive i lokalafdelingen. Vi fik ikke aftalt, hvem som ville påtage sig ansvaret for at arbejde videre med 

idéen.  

Gedser Fuglestation fra 2020 

Hovedforeningen har talt om og på sin vis besluttet, at Gedser Fuglestation fra og med 2020 organisatorisk 

skal være tilknyttet hovedforeningen i stedet for DOF Storstrøm. Desuden, at fuglestationens økonomi 

ligeledes skal styres af hovedforeningen. 

Både Gedser Fuglestations styregruppe og DOF Storstrøms bestyrelse er imod disse ændringer og arbejder 

for, at de ikke kommer til at finde sted.  

Yderligere information forventes at fremkomme på møde i DOF’s Fuglestationsudvalg 2.-3. november og 

evt. ved DOF’s repræsentantskabsmøde 23.-24. november. 

Seminar om Pas-På-Kort 

Michael Thelander og BK deltager fra DOF Storstrøm 12. november i en fælles Naturstyrelsen – DOF 

workshop i Randbøldal om indsamling af fugleoplysninger til Naturstyrelsens såkaldte Pas-På-Kort. 

Ad. 4. Sager 

Møns Klint – 0-300 m zone fra kysten 

HD omtalte en problemstilling. Han mener, at reglerne for området ikke i tilstrækkelig grad beskytter mod 

menneskelige aktiviteter, fx droneflyvning, i området fra strandkanten ud til der, hvor Natura 2000 området 

starter 300 m fra kysten. HD vil gå videre med sagen. 

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: 
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Onsdag den 27. november klokken 19-21 hos SJ. 

Temaer for næste møde: 

• Ingen fastlagt endnu. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

BK/2019-10-11 


