Referat fra bestyrelsesmødet i DOF Storstrøm d. 10. juni 2015.
Mødet blev afholdt på Steiner Skolen, Vordingborg.
Til stede: Michael Thelander, Henrik Dahl, Stig Jürgensen, Bente Larsen, Birgitte Norby og Lis
Hansen.
Uden afbud: Clausjannic Labuz.
Mødeleder: Birgitte Norby
Referent: Lis Hansen.
1. Godkendelse af referat fra forrige møde: Ingen bemærkninger.
2. DOFs nye direktør Sigrid Andersen ønsker at besøge lokalafdelingerne: Mødet med DOF
Storstrøms lokalbestyrelse bliver onsdag, d. 19. august kl. 16 på Avnø Naturcenter.
3. Lokalafdelingsseminar lørdag, d. 26. september 2015: 3-4 deltagere fra hver lokalafdeling.
Invitation forventes modtaget inden næste bestyrelsesmøde.
4. Projekt Stor Skallesluger - overvågningsudstyr: Der bevilges et ekstra overvågningskamera
til brug i området Møn og Vordingborg, hvor der er opsat ekstraordinær mange kasser.
Udgiften ca. kr. 4.200,00 bevilget af Fuglepuljen på kr. 13.043,00.
5. Rute 54 - motorvej Næstved-Rønnede: Christian Lassen, Holmegaard Gods, har forespurgt,
om DOF Storstrøm vil være medunderskriver på en folder, Dansk Center for Herregårdsforskning har lavet udkast til. Folderen støtter den sydlige linjeføring E/E+, der er bedre
for miljøet, naturen og landskabet end den nordlige linjeføring A.
Sagen drøftet. Endelig beslutning afventer en drøftelse med Clausjannic.
6. TV Øst Repræsentantskab: Rolf Lehrmann, DOF Vestsjælland foreslår, at begge lokalafdelinger er repræsenteret i TV Østs Repræsentantskab med en repræsentant for hver lokalafdeling. DOF Storstrøm er ikke interesseret.
7. Ny samarbejdsstruktur:
Ansvarlige for Aktivitetsudvalget: Lis og Bente. I løbet af efteråret arbejdes der på et ideoplæg. Hvilke medlemmer kan løse opgaverne?
Ansvarlige for Pressegruppen: Henrik og Clausjannic. Presse, tv, radio, facebook. Aktuelt
filmes havørnene i Stensby skov.
Ansvarlig for Faunistisk Udvalg: Stig. Start oktober/november 2015. AtlasIII, caretakergrupper, optællinger, bestande og FVF.
Ansvarlig for Dokumenter og Data: Michael. Arkiv, artikler, rapporter m.m. lægges på BIX.
Ansvarlig for Naturpolitisk Udvalg: Clausjannic og Birgitte. Kommunekontaktpersoner, fred-

ningssager, vindmøller, lov om naturbeskyttelse m.m.
8. Fuglekurser: Der gennemføres et trækfuglekursus i Nykøbing F med første undervisningsaften tirsdag d. 25. august 2015 på Nordbyskolen. Underviser: Lars Christoffersen.
Læs mere på hjemmesiden.
Der planlægges et fuglestemmekursus i Vordingborg foråret 2016.
9. Møde med Naturstyrelsen d. 28. maj 2015: Michael gav en kort orientering om dagsordenspunkterne, bl.a. overvågning på Sækkesand, samarbejde om beskyttelse af dværgternen, levestedskortlægning for ynglefugle på øer og holme i Natura 2000 områderne,
adgang i reservater og samtidig overvågning af Novana-arter, redetræspolitik-pas på kort
som er omtalt i Fugle og Natur 2/2015 og rævebekæmpelse.
10. Atlas III projektet: Den planlagte Atlas III lejr i juni 2015 blev aflyst p.g.a. ringe tilslutning.
Antallet af gennemførte TimeTælleTure i lokalafdelingen er ringe. Koordinatorerne vil
drøfte problemet.
11. Sager: Vindmølleplaner i Guldborgsund kommune. Der er indsendt høringssvar med kommentarer til hvert udpegningsområde.
12. Orientering fra Gedser Fuglestation: Modtaget statusskrivelse om det organisatoriske
arbejde omkring fuglestationerne fra FSU - fuglestationsudvalget. Gedser Fuglestation skal
senest d. 7. august 2015 udarbejde den fremtidige strategi for fuglestationen.
13. Referater fra møder og råd: Intet til dette punkt.
14. Hjemmesiden: intet til dette punkt.
15. Nyt fra felten: Intet til dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag, d. 19. august 2015 kl. 16.00 på Avnø Naturcenter.

