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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 22. januar 2020 klokken 12.30-14.30 hos BK 

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

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

Hvad skal vi have klar? 

• Regnskab 2019 DOF STOR og GFU (JN). Er klar og godkendt af bestyrelsen. 

• Budget 2020 DOF STOR og GFU (BK og JN). Er klar og godkendt af bestyrelsen. 

• Revisor: Jan Blichert-Hansen genopstiller. 

• Årsberetning (BK). Er klar. 

• Årets Strømstær: 

- Vil være klar (HD). 

- Tildeles hvem? Modtager blev besluttet. 

- Begrundelsestale holdes af (person aftalt). 

• Lokale, mad og drikke. HD sørger for det. 

• PC, projektor, lærred og højtalere. BK tager det med. 

• Tur inden og indlæg efter (Bjarne Hemmingsen Stor Skallesluger, Søren Ring Nyord 

m.m. FVF, LS naturpolitik og Stære-golf. 

• Gaver til indlægsholdere: SJ anskaffer. 

 

Skift til Møns Bank 

Status (JN). Adgang forventes klar sidst i januar. 

Samarbejde med Naturstyrelsen (BK) 

Øer, holme og strandenge rapport 2019 er udgivet. Pas-På-Kort 2020 starter op. 

Samarbejde Guldborgsund Kommune (BK) 

2019 rapporter om ”Øer og holme”, ”Strandenge” og ”Sjældnere ynglefugle” er udarbejdet . Disse og 

rapport fra Horreby Lyng afventer kommentarer fra GK inden udgivelse.  

Fællesmøder fra frivillige 2020 for ISOBRO penge 

Hvad gør vi? Og hvem af os sørger for hvad? BK og LS ser på det til marts.  
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Ansøgning fra Hyllekrog Fuglestation om kørselspenge forår 2020 

Det ansøgte beløb på 7.000 kr. blev bevilliget.  

4. Sager 

Adgangsforhold til Enø Overdrev 

DOF Storstrøm har sendt et notat til Næstved Kommune om sagen. Se 

https://www.dofstor.dk/naturpolitik/naturpolitiske-sager. 

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

Se den udsendte aktivitetsplan.  

6 Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde 

18. marts klokken 12-14 hos SJ. 

7. Eventuelt 

Aktiviteter på DOF Storstrøm Facebook gruppe blev diskuteret. Det blev aftalt, af HD vil se på en mulighed 

for at give brugere, som gerne vil indlægge mange opslag, adgang til særlige delsider, som ikke vises på 

midten af hovedsiden. HD vil tage kontakt til relevante brugere om sådanne muligheder. 

Deltagelsesstatistikker for ture og møder: JN foreslog, at vi begynder at indsamle oplysninger om, hvor 

mange deltagere der har været til de forskellige arrangementer. På den måde kan vi se, hvilke som er 

populære og måske tilrette udbuddet efter det. 
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