
Lokalforening for Dansk Ornitologisk Forening 
_______________________________________________________________________ 

Referat af bestyrelsesmøde i DOF Vestsjælland 
Mandag d. 10-maj-2021 kl. 19: 00 – 21:30 

Hos Jette Hallig, Pantholm 59, 4200 Slagelse 
Deltagere: Jette Reeh (JR), Jens Boesen (JB), Jette Hallig (JH, Morten Jensen (MJ) 
Afbud: Inger Nielsen (IN), Jan Kiel (JK) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirgent: JH 
Referent: MJ 
 

2. Opfølgninger fra forrige møde 
Vedr. Naturpolitisk Udvalg (NPU): Der er aftalt møde i NPU til d. 16-jun-2021 hos Lene 
Smith, Sorø.  
Der skal findes en ny tovholder til udvalget. Repræsentanter i råd og udvalg skal 
konfirmeres. DOF nye ”Natursyn og Naturpolitik” skal diskuteres.  
 
Vedr. Faunistisk udvalg: Grundet JK’s fravær var der ikke nyt fra udvalget. Det er tidligere 
besluttet at kommissoriet for udvalget bør revideres. Det er uklart hvilken rolle bestemte 
lokale DOF-medlemmer har i forhold til udvalgets sammensætning og arbejde. 
 
Vedr. Kommunikationsudvalget og hjemmesiden: Processen med at få hjemmesiden 
revideret har, som tidligere besluttet, højeste prioritet. MJ vil kontakte DOF HQ for at få evt. 
hjælp eller oplysninger og muligheder for IT- bestand. Lasse Braae har endvidere sagt ja til 
at medvirke.  
Indtil videre består kommunikationsudvalget så af Lasse Braae og MJ. 
 
Vedr. Aktivitetsudvalget: Det skal forsøges at sammenkalde (aktion MJ) nuværende og 
potentielle turledere til et møde, hvor turledere i DOF VSJ kan diskutere hvordan der kan 
opbygges et netværk, udveksles erfaringer, udarbejdes program, m.m. Måske mulighed for 
et årligt møde, tur, seminar, el.lign. Forskellige personer blev nævnt som mulige turledere, 
f.eks. – Peter Torp, Peter Løn Sørensen, Jørgen Madsen, Kristian Bruus-Jensen, Jon 
Feilberg – foruden de pt. aktive Anders Jacobsen, Else Marie Jespersen, IN (og muligvis 
andre). I Kalundborg vil JB fortsat koordinere de aktiviteter der planlægges i lokalgruppens 
regi. 
 
Det blev aftalt at MJ kontakter IN for at få bekræftet at hun sørger for at lægge ture og 



andre aktiviteter ind på DOF’s hjemmesider (DOF’s og DOF VSJ’s). Eventuelt kan JH være 
backup. 
 
Vedr.DOF VSJ’s facebookside: Det blev aftalt at MJ kontakter Rolf Lehrmann med henblik 
på at få bestyrelsesmedlemmerne (bortset fra IN) oprettet som administratorer på FB’siden. 
På et kommende bestyrelsesmøde i august 2021 skal ”profilen” på siden opdateres. 
Administratorerne kan derefter hver især tjekke og beslutte og sortere i anmodninger og 
opslag. Pt. menes det ikke at være et større arbejde, men på sigt skal der måske udpeges 
én ansvarlig. 
JH vil godt være ansvarlig for at lægge ture og andre aktiviteter i DOF VSJ regi ind på FB-
siden. 
 
Vedr. Kommende aktiviteter: En opfordring til at arrangere ture på ”Fuglenes dag” d. 30-maj 
er udsendt. Der er efterfølgende arrangeret fugletur i Borreby Mose, men indtil videre er 
resultatet bare denne ene, samt så Rolf Lehrmann’s DN-tur v. Flommen. En reminder bliver 
udsendt (aktion MJ). 

 
Ændringerne i ”den store DOF-nøgle” vedr. DOF VSJ er indført. 
 
Det er aftalt at DOF’s Direktør Sigrid Andersen deltager i vores næste bestyrelsesmøde d. 
14-jun-2021. 

 
3. Handlingsplan 2021 - 2023 

Forslaget til en handlingsplan blev gennemgået og revideret. Det reviderede forslag er 
medsendt og vil blive diskuteret og løbende opdateret på næste møder.  
 

4. Næste møde - DOF’s Direktør Sigrid Andersen deltager 
Vi aftalte at vi kort skal præsentere lokalafdelingen og de problematikker vi arbejder med.  
Dernæst tager vi de punkter vi ellers ville behandle. Der vil naturligvis være anledning til at 
diskutere hvilke projekter fra DOF vi kan bidrage til. 
Vi diskuterede alderssammensætningen blandt medlemmerne – 80% er 60+ år – og om 
flere unge kan inddrages, f.eks. ved kontakt til naturvejledere, skoler eller andre tiltag.  
I DOF er det et generelt emne, som også blev diskuteret på seneste 
repræsentantskabsmøde. Projektet ”Fugle for alle” og DOF Ung aktiviteter er rettet mod at 
tiltrække flere yngre medlemmer. 
Fra JB blev det bemærket at der også bør være aktiviteter for seniorer, dem er der jo 
faktisk flest af.  
 
Da Sigrid Andersen kommer med offentlig transport, skal det aftales hvordan hun lettest 
kan komme til Rørvig. JR kan f.eks. samle op ved Jyderup St. 

 
5. Evt. 

JB meddelte at han ikke genopstiller ved næste generalforsamling i 2022. Han vil også 
gerne have lov til at føre en mere tilbagetrukket rolle i bestyrelsesarbejdet, men medvirker 
naturligvis i møder og aktiviteter i forhold til hvad helbredet tillader. 
 
Det er uklart om lokalforeningen kan fejre 50-års dag i 2022. Det bliver undersøgt. I alle 
tilfælde talte vi om at planlægge et medlemsmøde/medlemmernes dag arrangement i 2022. 
Et evt. sammenfald kan i så fald markeres. 
 
Diverse småsager: 



- Indberetning om mulig ynglende blå kærhøg ved Regstrup viste sig at være rørhøg. 
- Efter henvendelse fra beboere v. Veddinge Bakker er DOF blevet bedt om at se på hvilke 
konsekvenser en planlagt anlæggelse af stier i en del af området kan tænkes at få for 
fuglelivet i området. Peter Løn Sørensen og MJ besøger området 13-maj. 
- I Ringsted kommune er arbejdet med planlægning af en naturpark startet. IN er gået ind i 
sagen som DOF’s repræsentant. 
- Projektet om øget vandindvinding fra Tissø har været oppe i medierne. JR følger sagen 
tæt. 
- En melding om ynglende havørn og fiskeørn omkring Knabstrup Gods, og beretning om et 
fældet redetræ har ført til nærmere undersøgelser. Projekt Ørn bliver orienteret (MJ) om 
sagen. 

 
Næste møde 
Afholdes d. 14-jun-2021 kl. 18, hos MJ i Rørvig. 


