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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2016 klokken 18.00-21.00 på Rudolf 

Steiner Skolen i Vordingborg 

Tilstede: Michael Thelander (MT), Lis Hansen (LH), Stig Jürgensen (SJ), Uffe Haulund (UH), Bente Larsen (BL), 

Henrik Dahl (HD) og Bo kayser (BK) (referent) 

Afbud: Birgitte Norby (BN) 

Næste møde: 

Mødet afholdes onsdag den 11. januar klokken 18 på Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg. 

Ad. 1. Valg af referent og mødeleder 

Referent: BK. Mødeleder: SJ. 

Ad. 2. Godkendelse af referat og opfølgning på punkter fra forrige møde  

Referat godkendt og efterfølgende lagt på hjemmesiden. 

Ad. 3. Punkter på dagsordenen 

Der blev tilføjet et par underpunkter jævnfør nedenfor i referatet. 

Ad. 4. Generalforsamling 04-02-2017 – status for planlægning 

MT: Naturskolen ved Maribosøerne er bestilt. Indbydelse skrevet. Forberedelse skrider planmæssigt frem. 

BL/BK: Nye bestyrelsesmedlemmer. Der har være afholdt samtaler med to. Den ene har givet sikkert tilsagn 

om gerne at ville deltage, og den anden menes også at ville. Vi fortsætter søgningen, da vi godt kan bruge 

flere resultatskabende medlemmer i bestyrelsen. BL hhv. BK inviterer ”deres” nye til at deltage i 

bestyrelsesmødet 11. januar. 

Repræsentantskabsmedlemmer vælges i ulige år og dermed i 2017. Både BK og Lars W Christoffersen 

ønsker at fortsætte, og ingen andre har meldt sig som interesserede. Formanden er desuden automatisk 

medlem af repræsentantskabet. 

Det blev diskuteret, hvordan dialogen med andre typer af repræsentanter/aktive og bestyrelsen håndteres 

på en god måde. Hvordan hjælper og inspirerer bestyrelsen fx kommunerepræsentanterne i deres arbejde i 

de Grønne Råd m.m. samtidig med, at bestyrelsen får tilbagemelding om aktiviteter den anden vej. HD 

foreslog, at 1-2 i bestyrelsen tager ansvaret for denne dialog og vil gerne tilbyde sig som den ene. Denne 

løsning kan igangsættes efter generalforsamlingen ved fordeling af arbejdsopgaver i den nye bestyrelse. 

Ad. 5. Forslag til handleplaner for Natura 2000 områder. Status. 

Der er 7-8 i DOF Storstrøms område. MT og BN har taget ansvaret for udarbejdelse af høringssvar. Det 

fremgik ikke af mødet præcist, hvilke Natura 2000 områder der er blevet afsendt høringssvar for, hvilke der 

forventes at blive sendt, og hvilke områder vi ikke vil kommentere. 

Ad. 6. Stor Skallesluger møde 

Møde forventes at blive afholdt i januar 2017 i Medborgerhuset i Vordingborg. Mødet annonceres via 

hjemmeside, Facebook og (til kassegruppen) mails. 
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Ad. 7. Kurser i DOF Storstrøm. Status 

Vinterfuglekursus ved Lars Christoffersen i Vordingborg: Der er i gang med 15 deltager og kan dermed give 

et lille overskud. Godt gået. 

BL: Det har ikke være muligt af få fat i Klaus Malling Olsen for at aftale mågekursus. 

Ad. 8. Storture. Status 

BL: Der bliver tilbudt en bustur til Öland i Bededagsferien 2017. 17 har tilmeldt sig, og Ulla Brandt 

fortsætter markedsføringen. Minimum 25 deltagere. Finn Jensen og Benny Steinmejer har tilbudt sig som 

turledere. 

Ad. 9. Fællesmøde for aktive i DOF Storstrøm 

Der er en positiv indstilling til forslaget. Det blev besluttet at udskyde behandling af punktet til efter 

generalforsamlingen. 

Ad. 10. Ørnens Dag. Status. 

Ørnens Dag 2017 bliver afholdt den 26. februar. DOF Storstrøm har annonceret ture på Avnø, Hasselø og 

ved Nakskov Fjord. Fugleværnsfonden afholder desuden tur på Nyord, og Lyttesholm forventes også at 

afholde en tur. 

Ad 11. Sager 

Camp Adventure ved Vester Egede. DOF har anbefalet, at foreslået fuglevoliere ikke laves, og den er taget 

ud af planen. 

Naturgenopretning af Susåen mellem Bavelse Sø og Holløse Mølle. Det forventes at blive en langstrakt 

proces, og DOF Storstrøm vil ikke tage stilling før i 2017. 

Motorvej 54 mellem Næstved og Rønnede. Deadline for tilbagemelding på VVM-redegørelse er 20-01-2017. 

Bestyrelsen vil behandle sagen på næste bestyrelsesmøde. 

Ad. 14. Orientering fra Gedser Fuglestation (GFU) 

Indretning af 10 sovepladser på førstesalen: De betalte håndværkere er som planlagt ved at være klar med 

den rå skal inklusiv el. Efter nytår går personer tilknyttet fuglestationen i gang med opsætning af glasvæv, 

maling og indretning af lokalet med senge m.m. Forventes klar til ibrugtagning i april 2017. 

Test år med fast observatør ved Gedser Odde er vedtaget. Det bliver marts – april og august – november. 

Observatører skal findes. Vil blive aflønnet med diætsats på 150 kr. pr. dag. 

GFU har søgt midler fra Charlotte Smidts Fond, som forventes at behandle ansøgningen ved møde i januar 

2017. DOF Storstrøm har søgt samme fond om penge til udvidelse af redekasseprojektet. 

SJ tilbød i øvrigt at hjælpe med til at lave fondsansøgninger. Han har erfaringer med det fra sin tid i 

Grønland. 

Ad. 15. Atlas lll  
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Intet at bemærke. Der er en sæson tilbage. Det er især tidlige ynglefugle timetælleture, som mangler at 

blive udført. 

Ad. 16. Referater fra møder og råd 

Intet at bemærke. 

Ad. 17. Eventuelt 

DOF Storstrøms indspark til kommunevalgkampen i 2017. 

HD foreslog, at bestyrelsen udarbejder små smukke og praktiske foldere til kandidaterne. Folderne skal for 

iøjnefaldende/søde/sælgende arter fortælle, hvad kommunalbestyrelsen kan gennemføre af lette, konkrete 

tiltag, som kan forbedre forholdene for disse arter. Folderne skal dels sendes til kandidaterne, men mest af 

alt bruges ved møder med den enkelte kandidat. Det anbefales, at HD laver et konkret oplæg til projekt 

med indhold i folder, finansiering m.m. og fremsender det til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. 

Ad. 18. Nyt fra felten 

SJ fortalte om en god tur til Helgoland, som han anbefaler andre at besøge. 
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