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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 4. december 2019 klokken 15.00-17.00 hos Henrik Dahl 

Tilstede: Henrik Dahl (HD), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Jytte Nissen (JN) og Bo Kayser (BK) (referent).  

Afbud: Stig Jürgensen (SJ). 

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) 

Michael Thelander har lavet en rapport om årets optællinger på øer, holme, strandenge m.m. for 

Naturstyrelsen. Michael er ved i samarbejde med Torben Hviid fra Naturstyrelsen at lave de sidste 

tilretninger. Naturstyrelsen er meget tilfreds med vores indsats i 2019. 

Michael Thelander og BK fra DOF Storstrøm samt Torben Hviid fra Naturstyrelsen Storstrøm har deltaget i 

en landsdækkende workshop i Randbøl om Pas-På-Kort. Både DOF’erne og skovens folk fik bedre kendskab 

til forholdene ved dette gode samarbejde, og gode kontakter blev skabt. Torben Hviid og BK har besluttet 

tidligt på vinteren at få aftalt et pilotprojekt for samarbejde mellem de to lokale organisationer om Pas-På-

Kort registreringer. 

Samarbejde med Guldborgsund Kommune (BK) 

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

efterspurgte i foråret. Vi har modtaget betaling for rapporten, som vil blive revideret i samarbejde mellem 

René og en medarbejder fra kommunen. 

Anita Pedersen har skrevet, at hun glæder sig til samarbejdet med Michael Thelander om 2020 

undersøgelserne generelt og forventer at indkalde ham til møde i januar 2020. Desuden med Michael Grell 

om undersøgelsen af Bøtøskoven i 2020.  

Guldborgsund Kommune har desuden givet tilsagn om at give Gedser Fuglestation 3.000 kr. for indsatsen 

med redekasser i 2019. Og det er jo bare dejligt. 

BK har fået god vejledning fra kommunens naturvejleder, Johnny Madsen, om at indlægge de af 

samarbejdsaftalen omfattede DOF Storstrøm arrangementer ind på ”Naturlandets” arrangementsmodul. 

Generalforsamling 22. februar 2020 kl. 13-15 i Kalvehave 

Hvad skal vi have klar? 

• Regnskab DOF STOR og GFU (JN) 

• Budget DOF STOR og GFU (BK og JN) 

• Revisor: Genopstiller Jan? JN spørger ham. 

• Årsberetning (BK) 
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• Mad og drikke (HD og evt. SJ) 

• PC og projektor (BK) 

• Tur inden (BK) 

• Indlæg efter (foreløbig liste): 

o FVF Frivilliggruppe Nyord (SJ eller anden) 

o Stor Skallesluger projektet (Bjarne Hemmingsen) 

o Naturpolitik i DOF Storstrøm (LS) 

o Fremtiden for Lindholm? (HD)  

• Årets Strømstær: HD laver en. Vi udsøger rette vedkommende blandt de mange gode 

kandidater. 

 

Skift til Møns Bank 

JN: Vi er stort set klar til møde med banken. JN forsøger at aftale møde i den kommende uge, hvor både BK 

og JN kan deltage. 

Nyt fra repræsentantskabsmødet 

• Budget med tilskud på 125.000 kr. til Gedser Fuglestation i 2020 blev godkendt, og det 

er bare godt. 

• DOF har søgt STURF / Dansk Golfunion om 180.000 kr. til ”DOF og golfbaner” til 

anvendelse i 2020. LS’s projekt i Mogenstrup kan måske få glæde af disse midler, da 

det er en konkret aktivitet, som der kommer noget ud af. LS vil kontakte Peter Bonne 

Eriksen fra HB om det.  

 

Fællesmøder for frivillige 2020 for ISOBRO penge 

Vi har modtaget 7.609 kr. i støtte fra ISOBRO til anvendelse i 2020.  

I ansøgningen skrev vi, hvad vi gerne ville: 

Beskrivelse af aktivitet og omtrentlige datoer for afholdelse: ”I første halvår 2020 vil vi gerne afholde 

inspirationsarrangementer og lave inddragelse af mulige nye aktive. ” 

Hvordan bidrager aktiviteten til lokalforeningens fremtidige virke: ”Efter mange år med mange gode tilbud 

om naturarrangementer m.m. til folk i lokalområdet, er vores aktivitet faldet de senere år. Den tendens kan 

aktiviteten forhåbentlig råde bod på.” 

Målgruppe: ” De frivillige i lokalforeningen er ældre, og vi trænger til nye kræfter. Spændende 

arrangementer og involvering kan forhåbentlig trække yngre til.” 

Forventet effekt for målgruppe: ”De frivillige i lokalforeningen er ældre, og vi trænger til nye kræfter. 

Spændende arrangementer og involvering kan forhåbentlig trække yngre til.”  

LS og BK vil udarbejde forslag til aktiviteter. 

Ad. 4. Sager 

Ansøgning om støtte fra DOF Storstrøm til ung ornitologs tur til Skagen 
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I lighed med sidste år havde vi modtaget en sådan ansøgning om penge til en person, som for to år siden 

modtog et mindre tilskud fra lokalafdelingen. I lighed med sidste år har vi meddelt ansøgeren, at 

lokalafdelingen ikke umiddelbart giver sådan rejsestøtte til den samme person flere gange. 

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 22. januar klokken 15-17 hos BK. 

Temaer for næste møde: 

• Ingen fastlagt endnu. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

Intet til dette punkt 

BK/2019-12-05 


