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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 22-feb-2023 kl. 18: 30 – 21:00 

Sted: Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø. 
Tilstede: Jette Hallig (JH), Inger Nielsen (IN), Jette Mynster (JM), Allan Steensen (AS), Lasse 
Braae (LB), Nils Kruse (NK), Morten Jensen (MJ) 

Dagsorden: 

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

2. Konstituering af bestyrelsen 
- Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 
Formand: Morten Jensen 
Næstformand: Lasse Braae 
Kasserer: Allan Øster Steensen 
Sekretær: Nils Kruse 
Bestyrelsesmedlem: Jette Hallig 
Bestyrelsesmedlem: Inger Nielsen 
Suppleant: Jette Mynster  
 

3. Poster i diverse råd og udvalg 
- Naturpolitisk Udvalg: Som kontaktperson (tovholder) valgtes Allan Øster Steensen 
- Faunistisk Udvalg: Som kontaktperson (tovholder) valgtes Lasse Braae 
- Redaktionsgruppen til hjemmesiden: Består af MJ (ansv.), AS, LB og som billedredaktør 
forsøges Steffen Faisst inddraget. 
- Grønne Råd; De 6 kommunerepræsentanter fortsætter iht. konstitueringen efter sidste 
kommunalvalg. 
- Brugerråd for Haraldsted Sø: IN 
- Brugerråd for Gyrstinge Sø: Jens Christian Frederiksen 
- Brugerråd for Slagelse Nordskov: JH 
- Skovbrugerråd Midtsjælland: LB 
- Vandsynsrådet Slagelse: JH 
- Friluftsrådet Østsjælland: IN 
- Friluftsrådet Sydsjælland: Ingen repræsentation (sekretær for bestyrelsen, Rolf Lehrmann) 
- Friluftsrådet Nordvestsjælland: Ingen repræsentation 
 

4. Evt. opfølgninger fra bestyrelsesmødet 31-jan-2023 
- Evaluering af generalforsamlingen: 
Det var enighed om at den kritik dirigenten Rolf Lehrmann efterfølgende kom med vedr. 
manglende deltagelse i forskellige praktiske opgaver, til dels var berettiget, om end lidt 
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overdrevet. Der var nu flere der deltog i både rengøring, opvask og hjælp med at stille 
borde og stole på plads. Det blev besluttet at give Rolf en god flaske vin for hans indsats. 
Ved kommende generalforsamlinger skal deltagerne inddrages meget mere i oprydning 
m.m. 
 
- Der var enighed om at afstemningsproceduren ved kommende generalforsamlinger skal 
strammes gevaldigt op. Der følges op på forhold konstateret i forbindelse med den skriftlige 
afstemning ved valg af repræsentantskabsmedlemmer (aktion MJ). 

 
5. Nyt fra kassereren 

- En note til årsregnskabet vedr. dobbeltkontering af et tilbagebetalt ankegebyr på 1.800, - 
kr. blev godkendt. Rettelsen har medført at årets resultat er blevet forbedret. 
 
- Kassereren vil sørge for at udsende kassekladde for 2023 t.d. sammen med dette referat. 
 
- I forbindelse med afholdelse af Ørnens Dag d. 26. feb. ved Fugledegård har 
kontaktpersonen Jette Reeh bedt om et mindre beløb til snobrød, kage o.lign. Dette blev 
bevilget.  
 

6. Planlagte aktiviteter 2023 (+ budget) 
- Et oplæg fra LB om faunistiske projekter blev diskuteret og det blev bestemt at LB vil 
finpudse oplægget hvorefter det udsendes som nyhedsbrev og opslag på hjemmesiden 
mhp. at undersøge hvor stor interesse der er for at deltage i projekterne.  
 
- På Ørnens Dag har Niels Lind, Skælskør, meldt sig som Fugleambassadør. MJ tager 
kontakt og undersøger om lokalforeningen på nogen måde kan være behjælpelig fremover.  
 
- En henvendelse fra Carl Johan Corneliussen, Sorø om hjælp til at oprette en facebook-
gruppe ”Hjælp Stæren” er blevet besvaret (LB), men der er derefter intet nyt. 
 
- En henvendelse fra Jesper Toft, Mursejlerne.dk, om tilbud om foredrag er interessant og 
der blev besluttet an MJ kontakter Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening mhp. 
samarbejde og planlægning af et arrangement på Holbæk Bibliotek på et tidspunkt i foråret. 
 

7. Evt. 
- Efter ønske fra AS blev det diskuteret om det er hensigtsmæssigt og muligt at ændre 
vedtægterne således at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af marts, i 
stedet for som nu inden udgangen af februar. Det blev bestemt at AS kontakter DOF’s 
ledelse for at få afklaret om en sådan ændring er mulig. 
En vedtægtsændring skal godkendes på en generalforsamling (evt. ekstraordinær). 

 
8. Næste møder 

- Fremtidig mødeform: Det blev vedtaget fremover at holde bestyrelsesmøderne på 
Værkerne. Dog skal 1 eller 2 møder årligt lægges i en weekend og kombineres med en 
fugletur samt efterfølgende spisning. 
 
- Næste møder:  
Tirsdag d. 18. april kl. 18-21:30 på Værkerne i Sorø 
Lørdag d. 3. juni kl. 9-13 i Rørvig. Fugletur til Hovvig/Slettemose (dato ændres) 
Tirsdag d. 15. august kl. 18-21:30 på Værkerne i Sorø  


