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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 19-apr-2022 kl. 19:00 – 21:30 

Sted: Hos Morten Jensen, Klitfogedvej 6, 4581 Rørvig 
Deltagere: Jette Hallig (JH), Allan Steensen (AS), Lasse Braae (LB), Jan Kiel (JK), Morten Jensen 
(MJ) 
Afbud: Inger Nielsen (IN), Jette Mynster (JM) 

Dagsorden: 

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

  
2. Referat fra sidste møde 

- Møde for turledere m.v. er planlagt til d. 18. juni i Sorø. 
- Møde med Steffen Faisst er endnu ikke aftalt (MJ aktion). 
- LB går videre med at undersøge mulighed for nyhedsbrev pr. mail. 
- JK vil snares komme med et oplæg til fuglekursus på Øland. 
- Opslag om Tårnenes Dag d. 7. maj kommer på hjemmesiden. JH vil lave henvisning på 
FB. 
 

3. Nyt fra kassereren 
- Se særskilte, vedhæftede dokument fra AS. 
 
- Vedr. potentielt tilskud til den årlige ”belønningstur” for aktive punkttællere, er der tidligere 
givet en forhastet udmelding om beløbets (ikke) størrelse. En endagstur ved Borreby Mose 
m.v. er derfor planlagt. Det aftaltes at punkttællekoordinatorerne kan indkøbe 
frokostsandwich (el.lign.) og drikkevarer for op til max. 2000,- kr. til turen.  

 
4. Lokalforeningens jubilæum 2022 

- Festdagen er fastsat til lørdag d. 8. oktober, og Fugledegård er reserveret til formålet. Et 
”Festudvalg” med AS i spidsen, MJ og muligvis JM (spørges) er nedsat.  
Forslag til aktiviteter – indledningstale af Sigrid Andersen (?), andre talere/underholdning - 
Henrik Wejdling, Vicky Knudsen, Sebastian Klein, Martin Keller? 
AS vil komme med oplæg. 

 
5. Møde for aktive turledere 

- Møde for turledere m.v. er planlagt til d. 18. juni kl. 12-15 på Værkerne i Sorø. Det blev 
diskuteret hvad der kan være på programmet. F.eks. ”Hvordan fungerer det at være 
turleder?”, ”Hvad vil gøre det sjovere at være turleder?”, ”Skal der laves referat fra turene?” 
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JK og AS vil sammensætte et program. MJ sørger for forplejning. 

 
6. Forslag til initiativer fra Allan 

AS er kommet med et forslag til initiativer, som dels går på et servicecheck af 
foreningsområdere, og dels går på idéer til at promovere DOF og tiltrække nye - måske 
yngre – kræfter til lokalafdelingen. 
 
Et servicecheck går både på at evaluere hvordan det opleves at være guide på fugleture - 
og dette vil blive forsøgt dækket ved mødet med turledere d. 18. juni. Men det går også på 
at bestyrelsen tager en snak om forventninger, opgaver, engagement og problemområder 
hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. På et næstkommende møde kommer et 
dagsordenpunkt om emnet. 
 
I forbindelse med promovering af DOF blev der talt om muligheder for opsøgende arbejde – 
på skoler, biblioteker, gennem naturvejledere, eller ved opslag om DOF, hvor dette er 
muligt. Det skal undersøges hvilke opdaterede promotion-materialer DOF har til dette 
formål. Vi erkender at ungdomsarbejdet må være et landsdækkende initiativ gennem 
DOFUng og Ørneklubben.  
Det må også erkendes at der ligger meget arbejde – frivilligt arbejde - i sådanne promotion 
aktiviteter. Initiativerne diskuteres videre på de kommende møder. 
 
I forbindelse med mulige aktiviteter, der kan promovere DOF, blev det foreslået at JK og LB 
laver et ”Bedre viden om fugle” kursus om DOFbasen, Boligbirding og bearbejdning af alle 
de data der bliver opsamlet. LB og JK kommer med oplæg. 
 

7. Repræsentantskabsmøde 23-24-apr-2022 
- Fra DOF er der tilbud om at hver lokalafdeling kan få tildelt 15 xxx@dof.dk mailadresser. 
Der kan f.eks. tænkes en ”vsjformand@” eller en ”vsjkasserer@” adresse, som ikke er 
afhængige af at der kommer nye personer på posterne. Det er ikke oplyst hvilken 
mailudbyder der bruges. 
 
- Fra et medlem er der kommet en henvendelse der går på at bedrevidende ornitologer 
opfører sig arrogant overfor andre, knap så fuglekyndige. Det er især på FB fænomenet 
optræder, men det kan også være svært for nybegyndere at begå sig på fugleture. Fra 
DOF indskærpes det, at der skal føres en anstændig dialog og omgangstone overfor de 
medlemmer, der er kommet med i foreningen for at glædes over fuglene og naturen, men 
som ikke lige kan kende alle arter. 
JK nævnte at også nogle fuglefotografer - ikke DOF medlemmer - opfører sig ganske 
pågående, og tager ingen hensyn til fuglene i deres iver for at få de bedste fotos i kassen.   

 
8. Evt. 

- Hjemmesiden – Der bør være navn på forfatter på de artikler der ligger på hjemmesiden. 
 
- Handlingsplan – i.a.b.  
 
- DOF VSJ er registreret i de enkelte kommuner som DOF Holbæk, osv. 
 
- Ansøgning til Friluftsrådet – Der er påny mulighed for at søge om midler fra Friluftsrådet til 
projekter i naturen. Udstyr, fugletårn, shelter, oplevelser, m.m. Projekter der skaber bedre 
fysiske rammer for friluftsliv, vandfriluftsliv og børn og unges friluftsliv. Ansøgningsfrister er 
1. juni og 15. september 2022. Alle opfordres til at komme med forslag til ansøgning.  

mailto:xxx@dof.dk
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JH efterlyste en forfatter til en lokalitetsbeskrivelse af Hovvig. Palle Graubæk spørges. 

 
9. Næste møder: 

- Onsdag d. 8. juni kl. 18-21:30 hos AS i Skælsør 
- Tirsdag d. 16. august kl. 18-21:30 hos JH i Slagelse 

 


