DOF Storstrøm

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 2. marts 2016 klokken 18.00-21.30 på Avnø
Naturcenter
Tilstede: Michael Thelander (MT), Lis Hansen (LH), Henrik Dahl (HD), Stig Jürgensen (SJ), Uffe Haulund (UH)
og Bo kayser (BK) (referent)
Afbud: Bente Larsen (BL) og Birgitte Norby (BN)
Fraværende: Ingen
Næste møde:
Mødet afholdes onsdag den 27. april klokken 18. HD undersøger, om vi kan holde det i Den Gule Stand i
Kalvehave.
Ad. 1. Valg af referent og mødeleder
Det blev aftalt, at referentopgaven fra nu af vil gå på tur mellem mødedeltagerne.
Referent: BK. Mødeleder: MT:
Ad. 2. Godkendelse af referat og opfølgning på punkter fra forrige møde
Referat godkendt.
Ingen nyheder fra punktet behandlet på foregående møde(r).
Ad. 3. Punkter på dagsordenen
Der blev tilføjet et par underpunkter jævnfør nedenfor i referatet.
Ad. 4. Konstituering
Bestyrelse: Formand MT og kasserer BL.
Kommunerepræsentanter i Grønne Råd: Lolland Ole Friis Larsen, Guldborgsund René Christensen,
Vordingborg HD med SJ som substitut, Faxe BN og Næstved BN.
Friluftsrådet: Svend Jean Larsen.
Gedser Fuglestations Styregruppe: Bestyrelsesrepræsentanter MT og HD.
DOF’s repræsentantskab: MT, BK og Lars W. Christoffersen.
Ad. 5. Evaluering af generalforsamling og Ørnens Dag
Generalforsamlingen
Trods lavt deltagerantal var der enighed om, at det bare er sådan med generalforsamlinger. For til næste år
at inspirere medlemmer ”syd for Strømmen” til at deltage, blev det foreslået, at mødet i 2017 bliver afholdt
i Maribo.
Ørnens Dag
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I lighed med de seneste år blev der, ikke bare på grund af tågen, set få ørne, hvorimod der et par uger før
arrangementet bliver set rigtigt godt med Havørne på lokaliteterne.
MT vil derfor på vegne af DOF Storstrøm skrive til Kim Skelmose, Ørnens Dag koordinator
(gestaltskelmose@gmail.com).
Udkast til tekst:
”For 30 år siden kulminerede tranetrækket midt i april. Nu sker det omkring midt i marts. Derfor er ture til
fx Hornborgasjön i Sverige flyttet en måned frem.
De danske Havørne lægger nu æg sidst i februar. De voksne Havørne er derfor nær rederne og ikke ved de
typiske Ørnens Dag lokaliteter sidst i februar. Som lokalafdelingen med flest ynglende Havørne og flest
Ørnens Dag arrangementer, vil DOF Storstrøm derfor kraftigt bede om, at Ørnens Dag de kommende år
lægges i første uge af februar.
I modsat fald kan de få ørne på turene føre til få deltagere og mindre lyst hos de frivillige til at arrangere
turene.”
UH foreslog, at bestyrelsen sender en stor tak til de personer, som stod for Ørnens Dag arrangementer i år,
orienterer dem om forslaget om at flytte arrangementer frem til først i februar, og opfordrer dem til at
være med til næste år også.
Ad. 6. Kurser i DOF Storstrøm
Der er godt 30 tilmeldte til Klaus Malling Olsens Tvillingeart foredrag i marts. Bestyrelsen vil annoncere lidt
mere for det.
Ad. 7. Atlas III
Atlaskoordinatorerne vil holde møde 7. marts og søge måder at få mere gang i registreringsarbejdet.
Ad. 8. Sager
Bogø-Møn Cykelbro og Ferieby
SJ og HD vil sende indsigelse til kommunen og bl.a. nævne, at udførelse af VVM-undersøgelse vil være et
krav, bl.a. da der er tale om et Natura 2000 område.
Næstved-Rønnede Motorvej
DOF afventer VVM-redegørelse bl.a. mht. at tage stilling tl vejføring nær Sparresholm.
Ad. 9. Landbrugspakken
Det blev diskuteret, på hvilke måder DOF Storstrøm skal gå aktivt ind i denne sag bl.a. via presseomtale og
via De Grønne Råd.
Ad. 10. Orientering fra Gedser Fuglestation
BK fortalte, at ringmærkningen planmæssigt er startet pr. 1. marts. En dansk og en ungarsk ringmærker
starter sæsonen igangsat af Hans Lind.
Ad. 11. Referater fra møder og råd
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Intet at bemærke.
Ad. 12. Rekvisitbeholdning i DOF Storstrøm
LH efterspurgte manglende information. MT vil søge at fremskaffe information om udstyr til Stor
Skallesluger overvågning og vil bede Hans Lind udarbejde rekvisitliste for Gedser Fuglestation.
Ad. 14. Nyt fra felten
Som tidligere år er der konstateret døde svaner under højspændingsledningerne ved Næstved landevejen
mellem Dybsø Fjord og markerne inde i landet, hvor svanerne fouragerer sidst på vinteren. Dødfald menes
at skyldes en kombination af direkte kollisioner med ledningerne, og at svanerne ”staller” og falder ned og
brækker ryggen, når de prøver at undgå ledningerne.
Ad. Eventuelt
Møde om og med kommunerepræsentanter om deres arbejde i De Grønne Rød og om støtte til dette
arbejde fra DOF centralt. Et sådant møde vil bestyrelsen nok søge at afholde i løbet af foråret.
Naturambassadører
Oplæg fra MT. LH foreslog, at behovet for sådanne omtales i et opslag for hjemmesiden.

BK/2016-01-27
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