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Bestyrelsesmøde tirsdag 08-jun-2022 kl. 19: 00 – 21:30 

Hos Allan Øster Steensen, Hesselhaven 61, 4230 Skælskør 
Deltagere: Jette Hallig (JH), Jette Mynster (JM), Allan Steensen (AS), Lasse Braae (LB), Jan Kiel 
(JK), Morten Jensen (MJ) 
Afbud: Inger Nielsen (IN) 

Dagsorden: 

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

2. Referat fra sidste møde 

Et møde med Steffen Faisst mhp. at få en billedredaktør til hjemmesiden er endnu ikke 
aftalt og er stadig en MJ aktion. AS og LB vil også gerne deltage. 
 
LB vil forsøge sig med et nyhedsbrev pr. mail fra BoligBirding projektet. Det kan være en 
prøveklud for et nyhedsbrev for DOF VSJ. Til et nyhedsbrev søges først og fremmest en 
redaktør. MJ lægger et opslag på hjemmesiden. Indholdet i et nyhedsbrev kan fx være 
turreferater nyheder fra DOF Ung/Ørneklubben, punkttællingsprogrammet (NB: JM vil 
skrive referat af årets tur), el.lign.  
  
JK vil snarest komme med et oplæg til et fuglekursus på Øland i primo august. Turen 
annonceres på JK’s egen hjemmeside (Fuglekurser.dk), på DOF VSJ’s FB-gruppe og på 
hjemmesiden. Betaling går ind over lokalforeningens konto. Det er aftalt at, der ved ud over 
12 deltagere, går 500 kr. til lokalafdelingen.  

 
3. Nyt fra kassereren 

Skift af til Nykredit Erhvervsbank er endelig ved at være på plads, Der mangler nu kun 
godkendelser med digital signatur. AS omdelte en kassekladde.  
Der er en del udestående refusioner som klares når de endelige formaliteter omkring 
bankskiftet er på plads. 
Fra Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond er der bevilget 7000,- kr. til et arrangement for 
de aktive punkttællere. Beløbet går ind på foreningens konto og øremærkes til et 
arrangement i 2023. 

 
4. Lokalforeningens jubilæum 2022 

AS har arbejdet med en drejebog for et arrangement på Fugledegård d. 8. oktober. 
Oplægget blev diskuteret. DOF’s Direktør Sigrid Andersen har givet tilsagn om at deltage 
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og Henrik Wejdling vil være meget attraktiv til at holde et indlæg om lokalforeningen – AS 
spørger HW. Desuden har AS kontakt til Rolf Lehrmann og naturvejleder Finn Jensen, som 
begge gerne vil bidrage til programmet. 
Om der skal være stande eller posters eller korte indlæg om fx punkttælling, boligbirding, 
ørne i DK, turguidning eller andet blev drøftet. Desuden vil AS undersøge om Fugledegård 
kan arrangere spisning, om der evt. skal bestilles sandwich eller om der kan opstilles 
pølsevogn. Den videre planlægning fortsætter efter disse spor og tages op på næste møde. 

  
5. Møde for aktive turledere 

Også til dette møde d. 18. juni på Værkerne i Sorø, har AS arbejdet med planlægning.  
I oplægget indgår en debat om forventningafstemning ift. bestyrelse, ift. foreningen og ift.  
turlederopgaverne.  
Desuden lægger mødet op til planlægning af 2. halvårs aktivitetsprogram. AS vil lave 
forslag til slides til en præsentation. 

 
6. Projekt ”Fugle for alle” 

Det blev diskuteret hvad projektet går ud på, med udgangspunkt i Jakob Bredsdorff 
Frederiksens orientering på repræsentantskabsmødet. Det blev besluttet at nævne 
projektet på mødet for turledere d. 18. juni, men samtidig var der enighed om at der næppe 
er kræfter til at bidrage på nuværende tidspunkt.  
 

7. Bevilling fra Friluftsrådet 
Fra Friluftsrådet har lokalforeningen fået bevilget 12.500,- kr. til indkøb af et DOF BirdLife 
teleskop og 4 håndkikkerter. Udstyret skal bruges ved fugleture og arrangementer i 
foreningens regi. MJ står for bestilling snarest. Afregning sker iht. Friluftsrådet regler. 

 
8. Evt. 

Hjemmesiden – Det aftales at der løbende lægges nyheder fra ringmærkning på Agersø ind 
på hjemmesiden. Desuden skal der være mere opmærksomhed på opslag om nyheder 
vedr. stort og småt.  
 
Handlingsplan – I.a.b.  
 
Vi har fået tilbud om at få DOF mailadresser til brug for fx VSJformand, VSJkasserer, og 
andre poster og udvalg. MJ vil bestille disse hos DOF. 
 
”Bedre viden om fugle” – et forslag til kursus fra LB blev gennemset og der var enighed om 
at kurset i den form kan afvikles på Værkerne, Sorø medio september. LB/JK kommer med 
et oplæg + de praktiske detaljer, til brug for annoncering. 
 
En velkomst til nye medlemmer blev diskuteret. JH byder nye medlemmer af FB-gruppen 
velkommen, men disse er ikke nødvendigvis medlemmer af DOF VSJ. Tidligere har det 
været praksis at sende velkomstbrev til nye medlemmer, og nogen andre lokalafdelinger 
har fortsat denne praksis. MJ har fået oplyst hvordan vi med jævne mellemrum kan 
undersøge om der er kommet nye medlemmer i lokalafdelingen. De gamle 
velkomstskrivelser graves frem og opfriskes, hvorefter punktet tages op på næste møde.    

 
9. Næste møde 

Er aftalt til tirsdag d. 16. august kl. 18-21:30 hos JH i Slagelse 

 


