Referat fra bestyrelsesmødet i DOF Storstrøm d. 4. februar 2015.
Mødet blev afholdt på Steiner Skolen, Vordingborg.
Til stede: Michael Thelander, Henrik Dahl, Stig Jürgensen, Clausjannic Labuz, Bente Larsen,
Lars Munk og Lis Hansen.
Afbud: Birgitte Norby og Hans Schou Frederiksen.
Mødeleder: Henrik Dahl.
Referent: Lis Hansen.
1. Godkendelse af referat fra forrige møde: Ingen bemærkninger.
2. Generalforsamling 2015: Generalforsamlingen afholdes lørdag, d. 21. februar 2015 kl. 13.00
på Avnø Naturcenter. På valg er Lars Munk, Stig Jürgensen, Hans Schou Frederiksen, Clausjannic Labuz og Lis Hansen. Lars og Hans genopstiller ikke. Øvrige ønsker genvalg.
Clausjannic og Lars Christoffersen ønsker genvalg til Repræsentantskabet.
Efter generalforsamlingen holdes der et foredrag af ½ times varighed om fuglene i DOF Storstrøm. Forslag til foredragsholder: Preben Berg. Henrik kontakter Preben Berg.
3. Regnskab 2014 og budget 2015: Regnskab 2014 gennemgået. I budget 2015 tilføres GFU kr.
8.000,00, og midlerne fra samarbejdsaftalen med Guldborgsund kommune på kr. 15.000,00
fordeles senere mellem GFU og lokalafdelingen.
4. Ansøgning fra Preben Berg om kørselsgodtgørelse: Preben Berg har de sidste 4 år modtaget
tilskud til kørselsudgifter i forb.m. dækning af forårstrækket ved Hyllekrog. I forb.m. sidste
års bevilling lagde bestyrelsen op til udarbejdelse af et trækfugleprojekt. Projektet med
reference til lokalafdelingens bestyrelse forventes snarest beskrevet og igangsat. Henrik
Dahl kontakter Preben Berg, der inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde om udformningen af et trækfugleprojekt.
På disse betingelser bevilges tilskud til kørselsudgifterne med kr. 5.000,00.
5. Fuglestemmekursus 2015: Kurset afvikles i marts, april og maj 2015 med start d. 9. marts.
Kursusleder: Lars Christoffersen. Kursussted: Nordbyskolen, Nykøbing F. Kurset gennemføres
ved mindst 10 deltagere. Læs mere på hjemmesiden.
6. Atlas III projektet: Der afholdes Atlas III møde i DOF Storstrøm torsdag, d. 12.februar 2015 i
kantinen på Lindeskovskolen i Nykøbing F. Læs om mødet på hjemmesiden.
Der gennemføres Atlas III lejr i DOF Storstrøm på Naturskolen ved Maribosøerne d. 5.-7.
juni 2015. Programmet for weekenden vil fremgå af hjemmesiden senere.
7. Sager: Nielstrup Sø: Der arbejdes fortsat på etablering af en fugleø med baggrund i en

drøftelse med godsforvalter Jens Risom.
Vindmøller: Guldborgsund kommune udsender snarest forslag til 8 områder til opsætning
af vindmøller.
Klageportalen: Fra d. 28. januar 2015 er det blevet obligatorisk for klager til Natur- og Miljøklagenævnet at anvende digital selvbetjeningsløsning. Nærmere oplysninger på nævnets
hjemmesiden nmkn.dk eller til Michael Thelander.
8. Naturplaner 2016-2021: Naturstyrelsen har sendt forslag til naturplaner 2016-2021 i
offentlig høring til d. 10. april 2015. Naturplanerne beskriver den indsats, der skal ske i
Natura 2000-områderne i denne periode. Læs på hjemmesiden om de områder i DOF Storstrøm, der er omfattet af høringen. Medlemmernes kommentarer og forslag imødeses med
interesse.
9. Idebank i DOF Storstrøm med sager, gode råd m.v.: Drøftet oprettelse af en idebank og
indhold.
10. Ørnens dag 2015: Landsdækkende arrangement søndag, d 22. februar på følgende
lokaliteter i DOF Storstrøm: Hasselø på Falster, Saxfjed-Hyllekrog på Lolland, Nyord ved
Møn og Avnø Naturcenter på Sydsjælland. Annonceres på facebook.
11. Orientering fra Stortursudvalget: 21 deltagere har tilmeldt sig Nordvestjyllandsturen d.
8.-10. maj 2015. Deadline for tilmelding er d. 14. februar.
Stortursudvalget har bedt om drøftelse af turledernes udgifter til researchture i forb. m.
planlægning af ture. Bestyrelsen fastholder, at udgiften til researchture skal indregnes
i turprisen, som det også fremgår af DOFs Stortursregler og referatet fra bestyrelsesmødet
d. 28. oktober 2009.
12. Orientering fra Gedser Fuglestation: Orientering om den planlagte indretning af 1. sal.
13. Orientering fra Repræsentantskabsmødet i november 2014: Udsat til næste møde.
14. Referater fra møder og råd: Intet til dette punkt.
15. Hjemmesiden: intet til dette punkt.
16. Nyt fra felten: Intet til dette punkt.
17. Evt.: Farø Broløb d. 5. september 2015 – tjen penge til foreningen: Invitation til at høre
nærmere om arrangementet d. 19. februar 2015 kl. 18 på Vordingborg Rådhus.
Opfordringen kan læses på lokalafdelingens hjemmeside.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag, d. 11. marts 2015 kl. 18.00 på Steiner Skolen,
Orevej 4, 4760 Vordingborg.

