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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 16-aug-2022 kl. 19: 00 – 21:30 

Hos Jette Hallig, Pantholm 59, 4200 Slagelse 
Deltagere: Jette Hallig (JH), Inger Nielsen (IN), Allan Steensen (AS), Jan Kiel (JK), Morten Jensen 
(MJ) 
Afbud: Jette Mynster (JM), Lasse Braae (LB) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: JK 
Referent: MJ 

 
2. Opfølgninger fra forrige møder 

- Fuglekurser: De tidligere omtalte fuglekurser – Øland, DOFbase-kursus, m.v. må af 
forskellige årsager udskydes. Tages op ved kommende møder. Aktion JK og LB. 
- DOF-mailadresser: Udestående aktion v. MJ 
- Nye medlemmer: Evt. velkomstskrivelse el.lign. fra tidligere praksis er ikke identificeret. 
LB og Rolf Lehrmann kan måske bidrage til at finde det gamle materiale. Det er tanken at 
nye medlemmer i lokalafdelingen skal have tilsendt en velkomsthilsen, og det er fra DOF 
allerede blevet oplyst hvordan nye medlemmer kan identificeres. Aktion MJ.   

 
3. Nyt fra kassereren 

Økonomisk oversigt viser en kassebeholdning på ca. 109.000 kr. og en estimeret 
kassebeholdning ved årets udgang på ca. 89.000 kr., hvilket er lidt over (bedre end) 
budget-estimatet.  
Alle bankskifte forhindringer er nu ordnet og alle overdragelsesforretninger fra den tidligere 
kasserer er på plads. 
Klagegebyret fra ”Trætop-hytte sagen” ved Saltbækvig er modtaget retur, og bevillingen fra 
Friluftrådet til nye kikkerter forventes til snarlig udbetaling. 
En oversigt over de estimerede udgifter i forbindelse med 50-års jubilæet blev omdelt og 
ligeledes blev en kassekladde for 3.kv. præsenteret. 
Lokalforeningens inventarliste er revideret (v. AS) og omfatter nu bl.a. alle nyindkøbte 
kikkerter.  
 

4. Lokalforeningens jubilæum 2022 

- Planlægning: Der er styr på jubilæumsarrangementet. AS har lavet et stort arbejde med 
planlægningen i mindste detaljer og han omdelte materiale om økonomi, program, tids- og 
detaljeplaner. Der er lavet drejebog og der er truffet aftaler om indlæg, guidning, forplejning, 
underholdning, quiz og oprydning. Alt menes at være under kontrol.  
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Det blev besluttet at AS kan indkøbe en pavillon til opsætning ved arrangementet.  
IN og MJ vil lave en quiz til deltagerne og det blev besluttet hvad 1. præmien skal være, 
samt at give trøstpræmier til nr. 2 og 3. 
AS vil kontakte ”pølsemanden” vedr. en situation der kan opstå hvis der kommer mere end 
de 75 deltagere vi har booket ham til at servere for.  
IN tilbød at komme med morgenbrød til de aktive kl. 9 på Fugledegård. Og MJ vil skaffe 
DOF-foldere til omdeling. 

 
5. Turprogrammet H2/2022 

- Status: Der er desværre ikke meldt mere end en tur og et møde ind på kalenderen i 
H2/2022. Derudover er der naturligvis jubilæumsarrangementet. Men der er helt sikkert 
interesse blandt medlemmerne for flere ture. 
I forbindelse med Naturens Uge d. 5. – 11. september, blev det besluttet at kontakte Rolf 
Lehrmann for evt. at få lidt DOF ind over et arrangement ved Kongskilde, og JH vil også 
tænke over om hun kan arrangere et eller andet. 
 
Desuden blev det diskuteret hvorvidt beslutningen om ikke annoncere ture og møder i 
”Fugle og Natur” var den rigtige? Efter lidt debat blev det besluttet igen at annoncere i 
bladet (F&N). Der er nok en hel del medlemmer der ikke automatisk bruger hjemmesiden, 
men gerne vil læse om ture i bladet. IN vil se på muligheden for at få vores aktiviteter ind i 
bladet. 
 
Det undersøges (MJ) hvordan redaktionen af ”Fugle og Natur” ser på annoncering – er det 
indhold på vej ud af bladet? Samtidig er deadline for annoncering blev sat til halvårlig 
frekvens, hvilket også gør annoncering mere sårbar for manglende informationer om ture – 
det stiller krav til langtidsplanlægning. 
 
- November-møde: Det blev besluttet at invitere potentielle turledere til et møde i november, 
hvor hovedformålet er planlægning af ture og møder i H1/2023. Der bør også være basis 
for at danne et netværk blandt de aktive, med mulighed for sparring og evt. fælles ture. (MJ 
vil planlægge mødet). 

 
6. ”Fugle for alle” projektet 

- Orientering: En henvendelse fra Jakob Bredsdorff Frederiksen, projektleder på DOF-
projektet ”Fugle for alle” blev drøftet. Projektet er målrettet børn og unge med fokus på at 
skabe interesse for fugle og natur. Vi er blevet bedt om, hvis muligt, at finde nogen 
medlemmer, der har lyst til at gå ind i projektet og deltage i de aktiviteter der er planlagt. 
Det blev nævnt 2-3 mulige personer og vi vil kontakte dem og ligeledes give Jakob besked 
om mulige kandidater (Aktion AS/MJ). 

 
7. Nye på DOF VSJ-poster 

- Naturparkråd Åmosen: Medlem af Naturparkrådet som efterfølger for Jens Boesen. 
- Projekt Ørn: Lokalkoordinator – regional kontaktperson i DOF Vestsjælland. 
På begge poster har Lene Smith, Sorø, sagt ja til at træde ind, og bestyrelsen vedtog 
enstemmigt at Lene her repræsenterer DOF Vestsjælland. Beslutningen kommunikeres 
(MJ) til de to ”projekter”. 

 
8. Evt. 

- Hjemmesiden - I forbindelse med posten som lokalkoordinator for Projekt Ørn’s 
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redekoordinatorer i Vestsjælland, blev det foreslået at Lene Smith laver en lille beskrivelse 
af opgaven til et opslag på hjemmesiden. 
 
- Handlingsplan – I.a.b. Tages op på næste møde. 
 
- Kattrup Vildnis: JK orienterede om at ”fugle-følge-gruppen har gennemført 2 
punkttællinger, nat-lyt tællinger, og gennemgang af engene på lokaliteterne ved Kattrup 
Gods. Mht. engfugle viste optællingerne at der er meget få fugle – nærmest kun lidt viber 
og rødben. En registrering af rovfuglene er desværre ikke lykkedes så godt. I DOFbasen er 
der oprettet en storlokalitet – Kattrup Vildnis – som omfatter de 10 dellokaliteter i området. 
Optællingsarbejdet er blevet meget værdsat af projektet. 
 
- Kalundborg lokalgruppe: Det blev besluttet at undersøge i hvilket omfang Jens Boesen, 
efter forværringen af hans øjensygdom, vil være aktiv i Kalundborg lokalgruppe, eller om vi 
kan være behjælpelig på nogen måde, med at videreføre det gode arbejde. AS/MJ 
kontakter Jens mht. både økonomi og netværk. 
 
- DOF-datoer: Et par specifikke arrangementer i DOF: 
Lørdag - søndag 5. – 6. november: Årsmøde for Punkttællere. Vigsø Feriecenter v. 
Hanstholm 
Lørdag - søndag 19. - 20. november: DOF Repræsentantskabsmøde, Dalum 
Landbrugsskole, Odense  

 
9. Næste møder 

- Onsdag d. 26. oktober kl. 18:00 - 21:30 hos Morten, Klitfogedvej 6, 4581 Rørvig 
- Tirsdag d. 6. december kl. 18:00 – 21:30 hos Jan, Algade 47D, 2., 4230 Skælskør 
 

 


