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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 13. maj 2020 klokken 15-16 via Skype 

Tilstede: Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Jytte Nissen (JN), Stig Jürgensen (SJ) og Bo Kayser (BK) (referent).  

Fraværende: Henrik Dahl (HD)  

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 

Genstart af DOF Storstrøms aktiviteter efter COVID-19 nedlukningen 

DOF Storstrøms tur- og mødeaktiviteter for medlemmerne har været aflyst nogle måneder på grund af de 

adfærdsbegrænsninger for den danske befolkning, som regeringen har valgt af gennemføre. De seneste 

udmeldinger fra regeringer tyder på, at adfærdsbegrænsningerne fra og med 8. juni bliver lempet i en 

sådan grad, at vi kan genoptage vores aktiviteter. Det gør vi så, og det glæder vi os til. 

Fællesmøder for frivillige 2020 for ISOBRO penge 

JN og Leif Schack-Nielsen har sat mødeindhold sammen og inviteret deltagere til 

”Videreudviklingsworkshop” på Bogø 18. april. Det var et godt initiativ. Desværre har vi været nødt til at 

udskyde arrangementet til efteråret på grund af Corona-situationen. ISOBRO har netop udsendt 

information om, at det er helt i orden af udskyde aktiviteterne til andet halvår, selv om de oprindelig var 

planlagt gennemført tidligere. 

”Beskrivelses”-element til DOF Storstrøms Facebook gruppe 

På foregående bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at følgende tekst skal ligge som fast ”toptekst” på vores 

Facebook gruppen. 

”Formålet med gruppen er at formidle nyheder, faglige indlæg og dele fugleoplevelser fra DOF Storstrøms 

område. Hvis du laver opslag, skal du angive dato og sted. For at sikre, at brugerne kan se nyhedsopslag, må 

man generelt ikke lave mere end ét opslag pr. dag.” 

4. Sager 

Ingen. 

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

Se den udsendte aktivitetsplan.  

6 Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde 

24. juni klokken 15-17 hos LS. 
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7. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
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