
Referat af bestyrelsesmøde onsdag 9 oktober 2019 kl. 18.00 – 21.30 hos
Jan Kiel, Algade 47D, 4230 Skælskør.

Til stede: Lasse Braae, Jan Kiel, Jette Hallig, Jette Reeh, Peter Torp, Inger Nielsen, Jens Boesen
Afbud: Ingen

A 1 Valg af dirigent: Lasse Braae valgt

A 2 Valg af referent: Jens Boesen valgt

A 3 Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen godkendt efter indsættelse af et punkt C2: Foldere

A 4 Status på diverse vakante poster.
Der mangler 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Morten Jensen har meldt sig som interesseret.
Mogens Johansson har spurgt hvad der ønskes hjælp til.
Jakob Møller, Kalundborg, og Uffe Mynster, Holbæk, er muligheder som spørges af
henholdsvis Jens Boesen og Jette Reeh.

A 5 Status på Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes d. 2. februar 2020.
Jan Kiel har været i kontakt med Borreby Gods der skal have 5000 kr. i leje. Det fandt
bestyrelsen for dyrt.
Jette Hallig forhører sig om nye forslag til sted for afholdelse af generalforsamlingen og vender
tilbage til Jan Kiel.
Regnskab skal godkendes af bestyrelsen på mødet d. 21. januar.
Tovholdere for afsnit i årsberetningen skal besluttes på samme møde. Inger Nielsen laver i
mangel af et aktivitetsudvalg noget om ture og andre aktiviteter.
Jette Hallig, Jette Reeh, Jan Kiel og Jens Boesen er på valg.

A 6 Status på RL’s gamle opgaver
Inger Nielsen har ikke fået noget til turlisten til Nyhedsbrevet.
Der kommer ingen turlister i “Fugle og Natur” for fremtiden. Der henvises i stedet til
hjemmesiden.

B 1 Indkøb af jakker til bestyrelsen (JR)
Lokalafdelingen har penge nok iflg. kassereren. Friluftsrådet mener at lokalafdelingerne
generelt har for store formuer.
Jette Reeh indkøber 7 jakker til bestyrelsen. Turledere tilbydes jakker i forbindelse med
arrangementer.

C 1 Boligbirding (LB)
De der var med, syntes at det var sjovt. Administration af Boligbirding er et stort arbejde for
koordinatoren.
Bestyrelsen støtter at Boligbirding gentages i 2020.



C 2 Foldere
Vi var blevet bedt om en prioriteret ønskeliste. Vores liste blev: “Oplev fuglekoret” 3,
“Fuglefodring” 3, “Redekasser” 3, “Den røde drage” 2, “Se på fugle” 2.
Peter Torp sender svaret til Mads Oddershede.

D 1 Evaluering af rystesammentur
Der var kun 13 deltagere. En faldt fra og en kom til til frokosten.
Opholdet ved Gniben gav mere snak end pip, men vel OK for en ryste sammen-tur.
Foredraget var godt og interessant.
Muligheder for næste ryste sammen-tur blev diskuteret. Der er større mulighed for fugle om
foråret. Aftenmøde blev også nævnt som en mulighed.
Der afholdes ny ryste sammen-tur d. 20. september 2020 på Røsnæs.

D 2 DOF’s kursus for nye regnskabsregler (JR)
Jette Reeh gennemgik det udsendte udkast til regnskabsvejledning.
Lars Engmark reviderer udkastet på baggrund af kommentarer og ønsker på det afholdte møde
for kasserere mv i Fuglenes hus.
Jette udsender den endelige vejledning til bestyrelsen, når den fremkommer.

D 3 Regnskab 2019 og budget 2020
Jette Reeh har godkendelse af at booke til kursus på Øland i juli 2020.

D 4 Golf og muldvarpe (JH)
Punktet blev ikke nået.

D 5 DOF’s nye medlemssystem
Punktet blev ikke nået.

D 6 Feedback bestyrelsen/udvalg
Punktet blev ikke nået.

D 7 Punkter til kommende møder
Punktet blev ikke nået.

E 1 Eventuelt
Peter Torp og Inger Nielsen deltager som gæster på repræsentantskabsmødet.

Kommende bestyrelsesmøder
21/1 hos Lasse Braae

Referat: Jens Boesen


