DOF-Storstrøm
Referat
Bestyrelsesmøde torsdag d. 25. august 2016 kl. 18.00 på Avnø Naturcenter
Deltagere: Michael Thelander, Henrik Dahl, Stig Jürgensen, Bo Kayser, Birgitte Norby,
Lis Hansen, Uffe Haulund
Afbud: Bente Larsen
Mødeleder: Michael Thelander
Ordstyrer: Stig Jürgensen
Referent: Henrik Dahl

Dagsorden
1) Valg af referent og mødeleder
2) Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet godkendt. BN: Til pkt. 9 tilføjes borgerhenvendelse vedr. Rød Glente
Opfølgning bliver fast punkt 3 på dagsordenen fremover.
SJ: Fulgte op på sagen Barholm. Stig har rettet henvendelse til ejeren vedr. kanal og rævesikring af
øen. Vi vil undersøge øens bestand af ynglefugle nærmere. SJ taler med ejer og Atlasholder Bjarne
Hemmingsen.
3) Punkter på dagsorden. Ingen nye punkter. Pkt 7.-8. sættes sidst.
4) Ny hjemmeside. Hvem vil være med til at lave den nye hjemmeside? / BK
DOF har oprettet ny hjemmeside, hvor DOF Storstrøm over tid flytter ind.
Vi skal betale 7.000 kr. til DOF senest 1.9.
BK er webmaster for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation og overfører det mest relevante stof til
den ny side. MT tager sig af arkiv og dokumenter, som lægges på Rush-files el.l.
HD efterlyste muligheden for at bringe aktuelt stof koordineret med indslag i pressen.
BK lærer HD at lægge stof på hjemmesiden, når HD beder om det.
5) Kurser i DOF Storstrøm. Status. Lars W. Christoffersen vil gerne afholde kursus med start d.
15. november. / MT
Lars W. Christoffersen tilbyder at afholde 8 kursusdage og 4 ekskursioner med start 15.november
2016. Bestyrelsen er ikke begejstret for et trækfuglekursus, der afholdes om vinteren.
MT taler med Lars W. C om et trækfuglekursus med start i det tidlige forår 2017.
Kurser, der oprettes, lægges straks på hjemmeside og Facebookside og annonceres i Fugle &
Natur.
6) Storture. Status
Ulla Brandt arbejder på stortur til enten Øland eller Vestjylland i maj 2017. Turene vil evt. blive
forsøgt gennemført i privatbiler.
Ture, der oprettes, lægges straks på hjemmeside og Facebookside og annonceres i Fugle & Natur.
7) Mål- og handlingsplan for DOF Storstrøm / UH / BK
Med afsæt i forslag fra UH og BK til at sætte mål for bestyrelsens arbejde fremover, diskuterede vi,
hvad der var inden for begrebet: frivilligt arbejde. Det lystbetonede arbejde versus det at have en
egentlig målstyring for arbejdet. Det var der delte meninger om.
Punktet fortsættes som del af planerne om en fladere og emneopdelt model for bestyrelsesarbejdet
fremadrettet.

8) E-mailgruppe DOF Storstrøm
E-mail gruppe oprettes ikke
9) Atlas lll.
Intet nyt
10) Sager: Susåen orientering. Solceller på land. / BN
Vandplaner og Næstved kommunes planer om at tilbageføre Susåen i oprindeligt løb blev drøftet.
Næstved kommune har fået tilsagn om Life-midler til projektet, der bl.a. skal sikre udbredelsen af
maler-muslinger og div. fiskearter.
Projektet kan få store konsekvenser for kulturlandskaber, som fx Holløse Mølle.
BK foreslog, at vi følger sådanne sager og samarbejder med de naturorganisationer, for hvem det
har mest betydning. BN følger op i Grønt Råd i Næstved:
Vi tager stilling til en VVM-redegørelse for projektet, når det foreligger.
BN rundsender mail fra Næstved Kommune om projektet til bestyrelsen.

11) Orientering fra Gedser Fuglestation. / BK / MT
Der er blevet bevilget 100.000 kr. til indretning af 10sovepladser på 1.salen på fuglestationen. Det
betyder, at planerne om udvidelse af aktiviteterne kan sættes i gang.
Gedser Fuglestations hjemmeside er nu flyttet til den nye DOF side, med kun få ændringer
12) Referater fra møder og råd
Ingen indlæg
13) Rekvisitbeholdning i DOF Storstrøm. Status / LH
LH har lavet en liste over rekvisitter i depotet på Avnø. Det blev diskuteret, om vi skal sælge ud af
tingene. MT kontakter lokale grupper for at høre, om de evt. kan finde anvendelse.
14) Næste møde:
24.oktober på Rudolf Steinerskolen, Vordingborg
15) Nyt fra felten
UH tager til Naturstyrelsens Brugerrådsmøde den 20.september.
16) Eventuelt
SJ anbefaler, at vi allerede nu kigger efter afløser for LH, som træder ud af bestyrelsen til næste
generalforsamling i februar.
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