
 Referat af bestyrelsesmøde onsdag 21. august 2019 hos Jette Hallig, Slagelse

Til stede: Inger Nielsen, Lasse Braae, Jette Reeh, Peter Torp, Jette Hallig, Jens Boesen

Afbud: Jan Kiel

A 1 Valg af dirigent Lasse Braae blev valgt

A 2 Valg af referent Jens Boesen blev valgt

A 3 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenens punkt A 4 “Status på diverse vakante poster” blev slettet. Behandles under
punkt B 1

A 5 Status på Generalforsamling
Jette Hallig afventer besked fra Jan Kiel. Lasse Braae kobles på.

A 6 Vakante pladser i bestyrelsen
Der er ingen suppleanter til bestyrelsen, men antallet af bestyrelsesmedlemmer er
tilstrækkeligt i henhold til vedtægterne.
Vi ønsker forslag til bestyrelsesmedlemmer inden generalforsamlingen.

B 1 Vakante opgaver efter at Rolf Lehrmann er trådt ud af bestyrelsen
En række poster blev vakante ved Rolf Lehrmanns udtræden af bestyrelsen mv.
Lasse Braae tager kontakt til Carl Johan Corneliussen og beder ham være redaktør af
Nyhedsbrevet.
Deltagelse i Tude Å-projektet mv. indstilles af Narturpolitisk Udvalg.
Rolf Lehrmann spørges først om hans planer ang. Administrationen af FaceBook gruppen. Hvis
han også fratræder fra den overtages administrationen kollektivt af bestyrelsen..

B 2 Aktivitets udvalget – fremtidig mødeaktivitet og rollefordeling – opfølgning fra sidst
Turbeskrivelser sendes til Inger Nielsen der samler dem i en turoversigt uden yderligere
redaktion. Turoversigten sendes til Nyhedsbrevet.
Peter Torp hjælper med annoncering på dof-vestsjaelland og dof.dk. Om muligt lægger
turledere selv beskrivelser på dem.
Jan Kiel sørger selv for lokaler til kurser i Sorø.
Kun aktiviteter i DOF Vestsjællands regi må annonceres i FaceBook-gruppen.

B 3 Fælles ugleforedrag med NVNF i Holbæk
Vi tager stilling til forslag om foredragsholdere fra gang til gang - er det en foredragsholder vi
vil have og betale for uden hensyn til andet, fx medlemsskab af DOF.
Ang. deltagelse i møde i Holbæk: 4 stemte for deltagelse (også i betaling) i mødet i Holbæk, én
stemte imod og én undlod at stemme. Vi svarer at vi godt vil deltage.

B 4 Vores deltagelse i DOF’s kursus for nye regnskabsregler
Jette Reeh har meldt sig. Ingen andre deltager.



B 5 Golf og muldvarpe
Jette Hallig meddeler Peter Bonne at hun er kontaktperson og forsøger at finde “muldvarpe” i
andre golfklubber i Vestsjælland.

C 1 Halvårsregnskab (Jette Reeh)
Halvårsregnskabet taget til efterretning.

D 1 Status ryste-sammentur
Rolf Lehrmann har meldt fra.
Nils skal have rødvin for ca. 300 kr.

D 2 DOF’s nye medlemssystem
Servicen med oplysning til afdelingerne om nye medlemmer er sandsynligvis faldet væk.
Medlemssystemet kan vise foks interesser, hvis de har tastet dem ind.

D 3 Feedback bestyrelsen/udvalg
Ingen uddybende kommentarer.

D 4 Punkter til kommende møder

D 5 Kommunerepræsentant i Sorø
Lene Smith var foreslået af Naturpolitisk udvalgt som kommunerepræsentant i Sorø og blev
valgt.

D 6 Køb af teleskop
Jette R fik opgaven med at indkøbe et teleskop indenfor det budget, der er afsat til formålet.

E 1 Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Referent: Jens Boesen

Kommende bestyrelsesmøder
9/10 hos Jan Kiel
21/1 hos Lasse Braae


