
 

  

Referat af bestyrelsesmøde mandag 13. december 2021 kl. 18: 00 – 21:30  

Hos Jette Reeh, Enghavevej 17, 4593 Eskebjerg  

Spisning 18:00 – 19:00  

Tilstede: Morten Jensen, Jan Kiel, Jette Hallig, Jette Reeh, Jens Boesen (på teams) Afbud: 

Inger Nielsen  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  

Morten Jensen dirigent, Jette Reeh referent  

  

2. Generalforsamlingen d. 6. feb. 2022  

Programmet for generalforsamlingen:  

 Kl. 10.00-11.45:  Fugletur på Gisseløre med Jens Boesen og Jette Reeh som guider.   

Mødested restauranten på Gisseløre, Radiovej 2, 4400 Kalundborg.  

Kl. 12.00-13.00:  Spisning på Kalundborg vandrerhjem, Stadion Alle 5, 4400 Kalundborg: 
(Langbords spisning) en dejlig simre ret og nogle gode salater samt 
hjemme bagt brød og isvand  

 Kl. 13.00 -?:  Generalforsamling  

 Kl. 15.00:   Kaffe med kage  

Ca. kl. 15.30 – 17.00: Foredrag ved Hans Ulrik Skotte Møller: Ringmærkning, især på Agersø 

(Tidspunktet afhænger af, hvor længe generalforsamlingen varer)  

  

Vi spørger Jørgen Therkildsen, om han vil være dirigent. Morten spørger Jørgen. Jette 

Reeh og Jette Hallig foreslås som referenter.  

  

På valg er Jette Hallig, Jette Reeh og Jan Kiel.  

Jens Boesen genopstiller ikke.  

Dvs. en af de valgte skal vælges for et år.  

Morten og Inger er ikke på valg.  

  



Mulige kandidater til bestyrelsen blev drøftet. Vi overvejer alle mulige emner for 

kandidater.   

Morten forfatter indkaldelse og lægger den på hjemmesiden. Udsendes desuden til alle 

medlemmer på mail med følgetekst, med henblik på at finde frem til flere, der vil indgå 

aktivt i organisatorisk arbejde eller andet.  

  

Vandrehjemmet skal have besked om endeligt antal 14 dage før. Der er dog stadig en 

justeringsmulighed tæt på.  

  

3. Budget 2022 – herunder handlingsplan m. økonomiske overslag  

Budgettet fastlægges på bestyrelsesmødet i januar efter oplæg fra kassereren, ligesom 

handleplanen for 2022 også fastlægges der og budgetsættes.  

Vi diskuterede om ungdomsarbejde skal indgå i vores handleplan næste år. Er det for 

snævert at tro, vi kan få et selvstændigt ungdomsarbejde op at stå, eller er det bedre at 

støtte unges ophold på fuglestationer o.l.  

Ligeledes diskuterede vi, om vi har ressourcer til at indgå i projektet ”Fugle for alle”, som er 

et centralt projekt centreret omkring forældre/bedsteforældres fugleoplevelser med børn.  

  

Næste år er jubilæumsår – skal vi markere dette og hvordan? Skal vi organisere fugleture 

med morgenmad, skal vi have foredrag med en ”ping” til at trække. Hvor kunne ture med 

særlige jubilæumsaktiviteter gå til og på hvilken årstid? Forår er der flest fugle at se. 

Muligheder der blev nævnt: Borreby mose, Hov Vig.  

  

Morten udarbejder forslag til prioriteret handleplan for 2022 til januarmødet.  

  

4. Råd og udvalg - repræsentation  

Tages op ved konstitueringsmødet efter generalforsamlingen efter indstilling fra NPU  

  

5. Opfølgning på mødet for turledere  

Der var delte meninger om udbyttet af mødet, som var en satsning. Kun en ny turleder blev 

resultatet. Morten vil prøve at etablere et elektronisk netværk af deltagerne og dem, som 

havde udvist interesse. Men vi mangler en egentlig organisering af arbejdet med ture, 

ligesom bestyrelsen ikke har et overblik over de aktiviteter, der vil finde sted. Morten vil 

forsøge til bestyrelsesmødet i januar at udarbejde en oversigt over de planlagte aktiviteter 

for det næste halve år. Uden overblik kan bestyrelsen ikke sætte ind, hvor der er mangler i 

udbuddet af aktiviteter.  

  

6. Hjemmesiden  

Vi har fået kontrakten fra DOF på den nye hjemmeside og den er betalt. Fremover bliver 

udgiften 50 kr. om året.   

Når man søger på DOF Vestsjælland, kommer man ind på den gamle hjemmeside. Når den 

gamle hjemmeside er lukket, vil vi forsøge at få ændret domænenavnet på den nye 

hjemmeside, så man kommer direkte ind på den.  

Der mangler et menupunkt, der hedder ”Ture og møder”, det sørger Morten for bliver 

oprettet. Lige nu overser man fanen med kalenderen.  
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7. Brugernavne og passwords til diverse fælles medier  

Punktet blev udsat pga. tidsnød  

  

8. Referat fra repræsentantskabsmødet  

Der blev kort refereret fra mødet. Rammestrategien og naturpolitikken er vedtaget. 

Endvidere blev en beskrivelse af DOF´s arbejde med verdensmålene vedtaget. En ny 

medlemsstruktur, som betød en kraftig forhøjelse af kontingentet for kategorien medlem, 

blev kun vedtaget med et snævert flertal.   

  

9. Donation af uglekasse.   

Hans Ulrik Skotte Møller har forespurgt, om DOF Vestsjælland vil donere en uglekasse til 

overrækkelse ved indvielsen af Ravnemark skov ved Skælskør, hvor han som DOF´s 

kommunerepræsentant deltager.  

Vi vedtog med et flertal at donere denne kasse, fordi den indgår som en promovering af 

DOF Vestsjælland, og det endvidere er i forbindelse med kommunerepræsentantens 

arbejde.  

Generelt ser vi os ikke i stand til at donere fuglekasser/træ til kasser, da det er dyrt, og 

mange sikkert vil være interesseret i det.  

  

10. Forespørgsel vedrørende brugte stærekasser  

Carl Johan Corneliussen spørger, hvad der skal ske med de stærekasser, der blev indkøbt i 

forbindelse med stæreprojektet på Flommen i Sorø, som nu er afsluttet.  

Vi undrer os over, hvorfor de ikke bare kan blive siddende. Jan Kiel taler med Carl Johan om 

det.  

  

11. Evt.  

Ikke noget til punktet  

  

12. Næste møde  

Onsdag den 12. januar hos Jette Hallig.  

  


