
Referat af bestyrelsesmøde onsdag 16 jan 2018 kl. 18.00 – 21.30  
hos JK, Algade 47 D, 4581 Skælskør 
 
Til Stede: Jette Hallig, Lasse Braae, Inger Nielsen, Jan Kiel, Nils Kruse, Jens Boesen, Jette Reeh, Rolf 
Lehrmann 
 
Afbud: Peter Torp 
 
A 1 Valg af dirigent 
Lasse Braae blev valgt 

A 2 Valg af referent 
jens Boesen blev valgt 

A 3 Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

B 1 Nyhedsbrev 
Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen blev udsat til d. 27. januar 
Nyhedsbrevet udsendes d. 25. Deadline for stof er d. 20. 

B 2 Generalforsamling søndag 3 feb. 2019 
Der skal være beachflag ved indgangen.  
Referent er Jan Kiel. 
Der mangler beretning fra aktivitetsudvalget og fra bestyrelsen. 
NPU mangler beretning fra kommunerepræsentanterne i Holbæk og Sorø. Allan Nielsen mener 
ikke at han har noget at berette, bl.a. fordi de har været det så kort tid. 
Den skriftlige beretning sættes på hjemmesiden d. 27. januar. 
Den mundtlige beretning fra NPU kan dreje sig om de 6 punkter i den skr. beretning + Åmosen. 
Tovholderne skal melde til Lasse Braae hvem der har ansvaret for den mdt. beretning. 

B 3 Regnskab med inventarliste (JR) 
Regnskabet er revideret og godkendt. 
Inventarlisten skal sendes til dem der opbevarer genstandene til godkendelse. 

B 4 Budget med handleplaner (JR + udvalg) 
Jette Reeh havde udarbejdet forslag til skabelon for handleplan med budget. Der var nogen 
diskussion om forskellen mellem handleplan og budget og om detaljeringsgraden af handleplanen. 
Uddybning af nye punkter (skolebirding) på handleplanen sendes til Jette Reeh. 
Jette Hallig ønskede afsat 500 kr. på handleplanen til skoletur for 6. klasse. Det endte med at der 
blev afsat 2000 kr. til skoleprojekter. 
Der blev afsat 1250 kr. til boligbirding. 
Jette Reeh foreslog til handleplanen et antal teleskoper indkøbt ti brug ved arrangementer. De 
20.000 kr. til teleskoper bliver stående på budgettet og handleplanen. de øvrige forslag i 
handleplanen blev ikke behandlet. 

B 5 Rystesammen tur for aktive DV’ere ved PT og ?  
Peter Torp har ikke noget nyt. 
Dem der står på listen over aktive bliver inviteret. Lasse Braae fremsender link til listen. 



B 6 Hjemmesiden  
Der kommer noget mere konkret til næste møde. 

C 1 Henvendelse vedr. Vibe Flyndersø 
Rolf Lehrmanns svar kan videresendes. 

D 1 Boligbirding 
Lasse Braae berettede om udviklingen. Der er p.t. 91 deltagere og noteret over 100 arter. 

D 2 Lokalafdelingen historie 
DOF Vestsjælland har 50 års jubilæum i 2022. 

D 3 Feedback bestyrelsen/udvalg 
Jette Reeh fortalte om NPU-workshoppen med Knud Flensted. 
Lasse Braae havde fået en begejstret tilbagemelding fra DOF Storstrøm med ønske om mere 
samarbejde. 

D 4 Punkter til kommende møder 
Jette Reehs beretning om sin deltagelse i kongeørnesymposium. 

E 1 De kommende bestyrelsesmøder er fastsat til:  
6. februar Hos Jens Boesen, Hjorthøj 15, 4400 Kalundborg. 
Der er afbud fra Inger Nielsen og Nils Kruse. 

E 2 Eventuelt 
Intet. 
 
    Referat. Jens Boesen 


