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Referat af bestyrelsesmøde mandag 09-aug-2021 kl. 19: 00 – 21:30 

Hos Jan Kiel, Algade 47D, 2. 4230 Skælskør 
Deltagere: Jette Hallig (JH), Jette Reeh (JR), Jan Kiel (JK), Morten Jensen (MJ) 
Afbud: Inger Nielsen (IN), Jens Boesen (JB) 

Dagsorden: 

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

2. ”Værktøjskasse for DOF’s frivillige”  
Kommentarer til Sigrid Andersens skrift, som blev omtalt på forrige møde. 
 
- Dokumentet ses mere som info for DOF’s frivillige end som et egentligt værktøj. Der 
mangler noget systematik, og bedre information om hvilken funktioner DOF’s ansatte har, 
hvem de er og hvordan der arbejdes sammen med de ”politisk valgte” i foreningen. Der er 
f.eks. heller ikke noget om lokalformandens funktioner. 
- Dokumentet rundsendes (igen) til kommentering (aktion MJ). 
 

3. Bestyrelsesarbejdet  
Hvad er engagementet? Hvorfor sidder vi i bestyrelsen? Forventningafstemning bordet 
rundt. 
JK: Ikke interesseret i naturpolitisk arbejde. Vil gerne arbejde med aktiviteter og aktivere 
medlemmerne med det at se på fugle. F.eks. også arrangere kurser. Måske skal vi generelt 
se på om vores organisationsstruktur er den rigtige? Det kunne være at aktivitetsudvalgets 
opgaver og faunistisk udvalgs opgaver kunne gentænkes eller kombineres.   
JH: Kan godt lide det lokale arbejde – de naturpolitiske aspekter i det. Arbejder også på 
lokalitetsbeskrivelser i Vestsjælland. Har forsøgt at arrangere ture, men har oplevet ringe 
tilslutning. 
JR: Har arbejdet med ledelse og organisation i sit professionelle liv, og bidrager gerne med 
sine kompetencer, når der behov derfor. Varetager kassererfunktionen. Varetager 
funktionen som kommunerepræsentant i Kalundborg. Indgår gerne i opgaver, der kan få 
bestyrelsen ”tilbage på sporet”. Bidrager til Kalundborggruppens program med p.t. kurser. 
MJ: Har måttet erkende at arbejdet som leder i en privat virksomhed er meget anderledes 
end som frivillig leder i en organisation som DOF. Forskelle i arbejdstempo og responstider 
kræver en større tilvænning. Er ret optaget af naturpolitisk arbejde og har brugt meget tid 
på de stadig verserende store sager. Kunne godt tænke sig at få mere tid til at se på fugle i 
felten, men formandsarbejdet tager ret megen tid. 
 



(Referentens kommentar efter mødet: Især et eftersyn af organisationsstrukturen er et 
interessant aspekt, som der kan arbejdes videre med i bestyrelsen.) 

 
4. DOF Vestsjællands hjemmeside 

Seneste om en ny hjemmeside. 
 
Der har i juni-juli været en mailkorrespondance med Jens Søgaard Hansen, som tidligere 
har givet tilsagn om at hjælpe med en ny hjemmeside. JSH har desværre endnu ikke meldt 
tilbage efter sidste henvendelse 6. aug., men vi forventer at høre fra ham snarest, hvorefter 
JR, MJ (og evt. Lasse Braae), vil forsøge at få et møde i stand. Sagen har højeste prioritet. 
Beløbet vi skal betale til DOF for oprettelsen af den nye hjemmeside er afsat i budgettet. 

 
5. DOF Vestsjælland på Facebook 

Revision af profilen. 
 
Et forslag til ændret tekst på DOF VSJ’s profil på FB-siden blev gennemgået og revideret 
en smule.  
Derefter blev det diskuteret hvilke aktiviteter der kan slås op på FB-siden. Der var enighed 
om flg. formulering: 
”Kurser og aktiviteter arrangeret af DOF, samt andre ikke-kommercielle aktiviteter kan 
annonceres på DOF Vestsjællands FB-side.” 
F.eks. kan JK’s fuglekurser annonceres, når de udbydes af DOF VSJ. 
 
JK retter teksten med den vedtagne tilføjelse og lægger den ind i FB-gruppen. Samtidig vil 
JK se på om han kan få sidens fødselsdag slettet og om Rolf Lehrmann kan slettes som 
administrator. 

 
6. DOF’s rammestrategi 

Forslag til ny DOF Rammestrategi blev diskuteret. En sætning i strategien – ”Styrkelse af 
kontakt til ikke-medlemmer ved at gøre alle ture og arrangementer åbne for alle 
interesserede” – kan ikke godtages, det bliver for unuanceret. Men det er et dilemma at 
turledere ikke kan pålægges at skulle kontrollere hvem af deltagerne der er DOF-
medlemmer og hvem der ikke er. Ved møder og arrangementer kan der laves tilmelding, 
hvor ikke-medlemmer nemmere kan ”identificeres” og kan afkræves betaling for at deltage. 
 
Rammestrategien kommer på dagsordenen til beslutning på det kommende 
Repræsentantskabsmøde i november 2021. 

 
7. Handlingsplan 2021 - 2023 

Handlingsplanen blev gennemgået, diskuteret og revideret. 
Aktionspunkter -  
Hjemmesiden: Jens Søgaard Hansen er i gang med arbejdet og der forventes snarest nyt i 
sagen 
Aktive turledere: MJ laver liste og indbydelse til potentielle turledere. 
Naturformidlere: JK vil lægge link til ”Fugle for Alle” på DOF VSJ’s FB-side. 
Fuglelokaliteter: JH kommer med forslag. Lejodde lokaliteten bruges som rammeforslag. 
Samarbejde: JR undersøger om der tidligere er besluttet noget om deltagelse/tilskud til 
samarbejde med NVNF om foredrag om ugler. 

 



8. Halvårs budgetopfølgning 
En budgetopfølgning blev gennemgået uden væsentlige bemærkninger. 
 

9. Udvalgsnyt 
Naturpolitisk udvalg. 
Et par sager som var oppe på NPU mødet 16-jun-2021 har ført til klager fra DOF VSJ. 
Sportsfiskerne og Danmarks Naturfredningsforening har klaget over tilladelse til øget 
vandindvinding af overfladevand fra Tissø – vi vedlægger en udtalelse til deres klage - og 
der er klaget over tilladelse til hytter indenfor fuglebeskyttelsesområdet i Saltbækvig.  
Desuden er sagen om havvindmølleparken ved Omø Syd stadig kørende på højt politisk 
plan.  
Yderligere fra NPU fremgår af mødereferatet.  
 
Faunistisk udvalg. 
Har ikke haft møder. Udvalget består af JK (tovholder), Lene Smith, Lasse Braae og JH. 
Punkttællingskoordinatoren Else Marie Jespersen er spurgt om mulig deltagelse, men har 
indtil videre ikke ment det aktuelt. 
Desuden har den forrige formand, Lasse Braae tidligere nedsat en (lokal)gruppe til støtte 
for udarbejdelse af ”Fugleåret” – JK (Slagelse), Jan Lindgaard Rasmussen (Kalundborg), 
Lene Smith (Sorø), Brian Wielsøe (Ringsted), Knud Nielsen (Holbæk) samt Lasse Braae 
(Odsherred). 
 
Aktivitetsudvalg. 
Er pt. ikke eksisterende! Og der efterspørges aktiviteter i vores bagland. 
Iht. handlingsplanen skal der indkaldes til et møde for potentielle turledere. Der blev nævnt 
flere mulige deltagere og det er MJ’s opgave at få skrevet en indbydelse, samt få så mange 
som muligt med på et møde.  
En liste med forslag til personer, der burde have interesse bliver sendt rundt, hvorpå der så 
kan tilføjes flere forslag. 
 
Som diskuteret under pkt. 3 kan der ses et overlap mellem opgaverne i Faunistisk Udvalg 
og Aktivitetsudvalget. Det kan fremtidigt diskuteres om de to udvalg kan kombineres eller 
hvordan organisationsstrukturen kan være.  
 
Der har heller ikke været aktiviteter i Kalundborg-gruppen – et KMO-kursus vil dog finde 
sted i november – men ellers er der ikke helt klarhed over hvordan organiseringen bliver 
fremover, da den nuværende tovholder, JB har udtrykt ønske om at nedtrappe sine 
aktiviteter. 
 

10. Evt. 
Fra Slagelse Bibliotek er DOF VSJ blevet kontaktet vedr. deltagelse i en udstilling i 
september-2021, med fokus på naturen. Specielt i uge 37 med fugle som tema, hvor vi 
påtænker at kunne bidrage med en udstilling, et par små foredrag og en fugletur. JH og MJ 
arbejder med sagen og skal mødes med kulturformidleren på biblioteket i august. 
 

11. Næste møde 
- Aftalt til d.11-okt-2021 kl. 18, hos Jens Boesen i Kalundborg. 


