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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 3. september 2020 klokken 19-21 hos Lotte 

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

Afbud: Henrik Dahl (HD).  

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 

 

Ny udvidet bestyrelseskreds og ny mødestruktur 

I 2019 nåede bestyrelsen ikke målet om af få 2-4 nye bestyrelsesmedlemmer. Det fremgår af 

årsberetningen for 2019. For i bestyrelsen at have føling med, hvad der foregår i de fem kommuner i 

lokalafdelingen, og hvad der foregår i grupper og udvalg, ville det være godt, hvis de var repræsenteret i 

bestyrelsen. Bestyrelsen ville dermed få betydeligt flere medlemmer end de fem i dag.  

Hvis der blev fortsat med de traditionelle bestyrelsesmøder med en fast dagsorden, hvor en del af 

punkterne er ren administration og andet kun berører et eller nogle få bestyrelsesmedlemmer, ville 

møderne blive både lange og kedelige. 

Vi har derfor planer om at fjerne det administrative fra bestyrelsesmøderne og lægge det i en lille 

administrationsgruppe, som kan mødes/kommunikerer ret tit.  

Den større egentlige bestyrelse kan så mødes 3-4 gange om året. Inden hvert møde kunne hvert medlem 

indsende/rundsende en kort status for deres arbejdsområde. På møderne kunne der arbejdes med 

foreslåede temaer, fortælles om planer og tænkes fremad. Endelig kunne der sluttes af med en lille bordet 

rundt information. Den lille administrationsgruppe kunne så efterfølgende, hvis det var relevant, prøve at 

styre gennemførelse af de aftalte aktiviteter. 

Målet er, at den nye udvidede bestyrelse kan etableres formelt på generalforsamlingen i februar 2021. 

Det har været en fornøjelse af tale med repræsentanter fra de forskellige grupper og udvalg om deltagelse i 

den nye udvidede bestyrelse. Der har været stor opbakning til at deltage. Resultatet er indtil videre: 

Lolland Kommune: Lasse Birch Højrup. Vil i hvert fald gerne deltage i intromøde. 

Guldborgsund Kommune: René Christensen. Vil i hvert fald gerne deltage i intromøde. 

Vordingborg Kommune: Flemming Pagh Jensen. Har givet tilsagn. Stiller også op til bestyrelsen. 
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Næstved Kommune: LS fra bestyrelsen dækker frem til februar 2021 det naturpolitiske område, men ønsker 

ikke fortsat at sidde som Naturpolitisk koordinator, endsige sidde i det naturpolitiske arbejde. Der skal 

derfor findes en anden. Der er dialog med en mulig afløser. 

Faxe Kommune: ? 

Projekt Stor Skallesluger: Jan Blichert-Hansen. Har givet tilsagn. Stiller også op til bestyrelsen. 

Fugleovervågningsprojekter for Guldborgsund Kommune og Fugleovervågningsprojekter for Naturstyrelsen: 

Michael Thelander, som er suppleant til bestyrelsen, har givet tilsagn. 

Projekt Stære på golfbaner: LS fra bestyrelsen kan dække det projekt. 

Gedser Fuglestation. BK fra bestyrelsen som i dag. 

Stortursgruppen. Bente Larsen. Har givet tilsagn. Stiller også op til bestyrelsen. 

Turlederrepræsentant, kendskab til nordvestlig del af vores område m.m. Finn Jensen. Har givet tilsagn. 

Stiller også op til bestyrelsen. 

Fugleværnsfonden har været kontaktet men har ikke kunnet pege på nogen, som kunne repræsentere 

deres reservater. SJ tager kontakt til Fugleværnsfonden for at finde en passende løsning. 

Mads Hagen fra Nykøbing, som nogle af os bl.a. kender som en meget dygtig fotograf, har vist interesse for 

at bidrage med idéer m.m. til den nye bestyrelse, men er dog i gang med at flytte til København for at 

studere.  

Desuden skal vi naturligvis have vores kasserer JN i bestyrelsen. 

Det tegner i øjeblikket til, at vi holder et introduktionsmøde i november med de mulige nye 

bestyrelsesmedlemmer. Dem, der herefter fortsat ønsker at være med, kan så stille op til bestyrelsen.  

BK vil udsende forslag til mulige mødetidspunkter i november snarest, så vi kan få fastlagt et tidspunkt, 

hvor flest muligt kan deltage. 

 

Samarbejdsmodellen - Udvidet samarbejde mellem naturinteressenter inden for hver af vores fem 

kommuner 

Fra DOF Storstrøms side kunne vi godt tænke os et udvidet samarbejde med andre lokale naturforeninger 

og med den enkelte kommune. Vi vil gerne opnå mere og bedre naturformidling. Gennem samarbejde vil vi 

gerne opnå mere kvalificerede tilbagemeldinger på naturpolitiske sager og samtidig mindre 

dobbeltarbejde. Dobbeltarbejde, som består i, at flere af de lokale naturforeninger fx lægger et stort 

arbejde i at udarbejde indsigelser mod indskrænkning af Natura 2000 områder. Den frigjorte tid kan vi så 

bruge til at skabe mere og bedre natur.  

Fra DOF’s side håber vi på at kunne bidrage til et sådant samarbejde med bl.a. naturguider og fuglefaglig 

viden. 

Vi kunne godt tænke os at udbrede modellen i alle fem kommuner. Status for arbejdet med det er 

følgende: 
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• Lolland Kommune 
BK har afholdt møde med bestyrelsen i DN Lolland. Der var interesse for at samarbejde om både 
ture og naturpolisk arbejde. Desuden har der været afholdt møde med kommunen 
(naturforvaltning og naturvejleder), som var interesseret i at inddrage DOF tidligt i kommende 
projekter, hvor fuglenes forhold var relevant, og her trække på DOF’s viden og forslag. Tilsvarende 
var der interesse for at samarbejde om ture, og den første fælles annoncering er allerede 
gennemført. 

• Guldborgsund Kommune 
Forespørgsel er afsendt til kommunens naturforvaltning og naturvejleder om udvidet samarbejde. 

• Vordingborg Kommune 
Er godt i gang. 

• Næstved Kommune. LS har fortalt om sine aktiviteter der, og de lever helt op til og overgår nok 
Samarbejdsmodellen. 

• Faxe Kommune. DOF kommunekontakt, Birgitte Norby, har fortalt om sine aktiviteter der, og de 
lever helt op til og overgår nok Samarbejdsmodellen. 

 

Fugletårn ved Bjørnebæk Sø 

JN havde foreslået punktet. LS har allerede arbejdet med det og giver følgende status: På grund af COVID-

19 situationen gik processen i stå i foråret. LS tager sagen op igen på det kommende møde i Naturrådet i 

Næstved. 

Økonomi 

Det går godt. Se status for ekstra indtægter i aktivitetsplanen. 

Flemming Pagh Jensen ny kommunekontakt i Vordingborg Kommune 

DOF Storstrøms naturpolitiske koordinator har været frustreret over den hidtidige kommunekontakts 

varetagelse af opgaven. Nogle sager fra den seneste tid førte til, at sagen blev vendt i en mail-

kommunikation i bestyrelsen. Resultatet blev, at et flertal besluttede at udskifte kommunekontakten i 

Vordingborg Kommune. 

Vi er så heldige, at biologen Flemming Pagh Jensen har påtaget sig at blive ny kommunekontakt.  

SJ kunne ikke lide, at behandlingen af sagen var foregået elektronisk via e-mail og ikke i form af et fysisk 

møde. 

4. Sager 

Solceller ved Basnæs på Gavnø gods jorder 

Der har siden foråret 2017 være planer fra Gavnø gods side om at opføre et større solcelleanlæg på først 

220 hektar, som imidlertid blev til 180 hektar på deres inddæmmede lavbundsjorde helt ud mod kysten ved 

Basnæs. Stedet er et af de områder, som den tidligere miljøminister Esben Lunde Larsen i foråret 2017 fik 

udtaget, og som berørte mange Fuglebeskyttelses- samt Natura 2000 områder i hele Danmark, som derfor 

også kom til at berøre det angivne område ved Basnæs. 

Planerne om etablering af solcelleanlægget har henligget siden, men nu viser det sig, at byrådet ved sidste 

kommunalbestyrelsesmøde igen har taget sagen op igen mhp. at få etableret dette kæmpe solcelleanlæg. 
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Dette har fået særdeles aktive modstandere, heriblandt en advokat i lokalsamfundet ved Basnæs, til at 

indsende en klage erhvervsministeriet over kommunens involvering samt beslutning i denne sag.  

Der afventes tilbagemelding fra Erhvervsministeren. Beboersagen støttes i høj grad af en del 

naturforeninger, som har fulgt sagen på tæt hånd, blandt andet DN samt DOF Storstrøm.  

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

Se den udsendte aktivitetsplan.  

6 Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde 

Der vil blive afholdt introduktionsmøde i november for de personer, som er interesserede i at være med i 

den udvidede bestyrelse. BK vil snarest gå i gang med at få fastlagt et tidspunkt, hvor en så stor del af de 

interesserede som muligt kan deltage. Mødet vil kunne holdes i mødelokalet hos BK. 

7. Eventuelt 

Generalforsamling 2021: Det blev aftalt, at den skal holdes lørdag den 27. februar på Maribo Naturcenter. 

Tur klokken 10-12. Frokost med selvmedbragt mad 12-13. Generalforsamling klokken 13-16. BK bestiller 

lokaler og annoncerer på DOF’s aktivitetskalender. 

I ulige år skal der vælges personer til repræsentantskabet. LS ønsker ikke at fortsætte. Vi skal derfor have 

fundet 1-2 nye, som har lyst.  
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