Referat fra bestyrelsesmødet i DOF Storstrøm d. 17. september 2015.
Mødet blev afholdt på Avnø Naturcenter.
Til stede: Michael Thelander, Henrik Dahl, Stig Jürgensen, Bente Larsen, Clausjannic Labuz og Lis
Hansen.
Afbud: Birgitte Norby
Mødeleder og referent: Lis Hansen.
1. Godkendelse af referat fra forrige møde: Ingen bemærkninger.
2. Sager: Kystnære havvindmølleparker i Smålandsfarvandet og ved Sejerø. Sortanden vil være
mindst påvirket ved placering i Smålandsfarvandet. DOF Vestsjælland og DOF Storstrøm
har kommenteret planerne overfor hovedforeningen, der vil komme med en samlet udtalelse om placering af kystnære havvindmølleparker.
Nielstrup Sø. Sagen stilles i bero indtil videre.
Vandscootersejlads i Karrebæk Fjord. Sejladsovertrædelserne drøftes på det førstkommende møde i Næstved Naturråd. Clausjannic er kommunekontaktperson.
Udover problemer med vandscootersejlads i fuglebeskyttelsesområder, skaber kitesurfere
også problemer for fugle, der holder til i kystnære områder. Michael sætter dette på dagsordenen til formandsmødet forud for Repræsentantskabsmødet d. 14. og 15. november
2015 med henblik på en revurdering af bestemmelserne.
Rute 54 – motorvej Næstved-Rønnede. Godsejer Thomas Garth-Grüner, Sparresholm Gods
beder DOF Storstrøm begrunde, hvorfor lokalafdelingen er medunderskriver på folderen:
Flyt motorvejen fra genoprettet natur. Bestyrelsen udtaler, at man afventer VVM-undersøgelsen, men er åben overfor de linjeføringer, som har mindst ødelæggende indvirkning på
naturen. Michael besvarer godsejerens henvendelse.
3. Lokalafdelingsseminar lørdag, d. 26. september 2015 i Odense: Birgitte og Michael deltager.
4. Fuglekasseprojekt i Haslev: Birgitte planlægger i et samarbejde med en børnegruppe og en
lærer fra Vibeengskolen i Haslev at opsætte fuglekasser på Skoleengens areal. I projektet
undervises i fuglenes behov for redekasser. Der følges op med overvågning, og yngleresultater noteres. Projektet støttes med kr. 3.000,00 til fuglekasser samt udgift til ophæng m.m.
af midler i Fuglepuljen.
5. Retningslinjer for økonomisk støtte til lokalgrupper og arrangementer: Der var enighed
om, at retningslinjer for, hvilke medlemsaktiviteter, DOF Storstrøm støtter økonomisk og
med hvilket beløb, bør kunne læses på hjemmesiden i lighed med regler for udbetaling
af kørepenge. Reglerne vil indenfor kort tid kunne læses på hjemmesiden.

6. Fuglekurser: Efterårstrækfuglekurset 2015 i Nykøbing F gennemføres. Underviser: Lars
Christoffersen. Der planlægges et fuglestemmekursus i Vordingborg foråret 2016. Lars
Christoffersen kontaktes.
7. Orientering fra Gedser Fuglestation: Der foreligger nu et strategi- og driftsoplæg for 2015
og efterfølgende år.
8. Naturstyrelsen orienterer: Driftsplan Storstrøm 2015-2029 er nu sendt i høring. Høringsfrist d. 15. oktober 2015 incl. Driftsplanen kan ses her:
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlaegning/
storstroem/
9. Projekt Stor Skallesluger: Der forventes afholdt møde i gruppen ultimo november.
10. Rovfuglegruppen søger nye medlemmer: Opslag på hjemmesiden.
11. Fugle Overalt – nyt fugleformidlingsprojekt: DOF har fået tildelt 8 mio. kr. fra Nordeafonden til et 3-årigt fugleformidlingsprojekt. Opfordring til at komme med forslag til
foreløbig 6 lokale indsatsområder. Opfordringen mailes til interesserede. Læs mere om
projektet i Fugle og Natur 3/2015 side 9.
12. Atlas III projektet: Fast punkt. Intet til dette punkt.
13. Referater fra møder og råd: Fast punkt. Intet til dette punkt.
14. Hjemmesiden: Fast punkt. Intet til dette punkt.
15. Nyt fra felten: Fast punkt. Intet til dette punkt.
16. Ny samarbejdsstruktur: Udsættes.
17. Eventuelt: Der planlægges julemøde lørdag, d. 21. november. Læs mere på hjemmesiden.

Næste bestyrelsesmøde:
Onsdag, d. 28. oktober 2015 kl. 18.00 på Steiner Skolen i Vordingborg.

