
Lokalforening for Dansk Ornitologisk Forening 

___________________________________________ 

4. marts 2022 

1/3 
 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 22-feb-2022 kl. 19: 00 – 21:30 

Sted: Hos Jan Kiel, Algade 47D, 2., 4230 Skælskør 
Deltagere: Jette Hallig, Inger Nielsen, Allan Øster Steensen, Lasse Braae, Jan Kiel, Morten Jensen 
Afbud: Jette Mynster 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Jan Kiel 
Referent: Morten Jensen 
 

2. Konstituering af bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen d. 6. feb. konstituerede bestyrelsen sig med: 
- Formand: Morten Jensen, 
- Næstformand: Jan Kiel 
- Kasserer: Allan Øster Steensen 
- Bestyrelsesmedlemmer: Jette Hallig, Inger Nielsen 
- Suppleanter: Jette Mynster, Lasse Braae 
Jobbet som referent (sekretær) går på skift ved bestyrelsesmøderne. 
 
Overdragelsesforretninger: I forbindelse med at Allan overtager posten som kasserer, skal 
der være overdragelse af materialer og bankforretninger fra den forrige kasserer. Et møde 
mellem Allan, Morten og Jette Reeh vil blive aftalt.  

 
3. Poster i diverse råd og udvalg 

- Naturpolitisk Udvalg (NPU): Alle kommunerepræsentanter har ønsket at fortsætte i 
diverse grønne råd (eller hvad de hedder i kommunerne). Desuden vil der til næste møde i 
NPU blive inviteret DOF-repræsentanter fra andre fora, som potentielt bør være med i 
NPU. 
 
- Faunistisk Udvalg: Består fortsat af Jan Kiel (tovholder), Lene Smith, Jette Hallig og Lasse 
Braae. Desuden er der tilknyttet en person fra hver af lokalforeningens seks kommuner, 
som bidrager til oplysninger til DOF’s ”Fugleåret”. 
 
- Redaktionsgruppen til hjemmesiden: Allan vil gerne indtræde i redaktionsgruppen til 
hjemmesiden. Jette Reeh skal spørges om hun fortsat ønsker at deltage i 
redaktionsgruppen (Morten spørger).  
Som billedredaktør har Morten undersøgt om Steffen Faisst (årets naturfotograf 2021), som 
bor i Fårevejle, og som er tidligere kollega til Morten, vil være interesseret i en sådan post. 
Vi vil arrangere et møde med Steffen for evt. at aftale nærmere. Lasse, Allan og Morten 
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(arr.) vil deltage. 
 
Lasse vil undersøge om der kan etableres et nyhedsbrev via et software som DOF 
Storstrøm anvender til deres nyhedsbrev ”Strømstæren”.  
 

4. Evt. opfølgninger fra bestyrelsesmødet 12-jan-2022 
- Evaluering af generalforsamlingen: Der var enighed om at det har været meget lettere, 
men også meget dyrere at afholde generalforsamlingen på Kalundborg Vandrerhjem. Inden 
næste års generalforsamling må andre måder afholde den på, gennemgås.  
Hvis der afsættes en budgetmæssig ramme, kan formen på mødet besluttes derfra.  
Der var enighed om at formatet, med fugletur, spisning, generalforsamling og foredrag, er 
udmærket og fortsat bør være konceptet. 
  
- Stærekasser fra Flommen: Fuglekasserne er overdraget til Johannes Bang på Omø. 
Sagen er afsluttet. 
 
- Rettelse i ”Fugle & Natur”: Der indsendt en rettelse til bladet, således at det fremover 
under ”Ture og Møder i DOF Vestsjælland”, er det korrekte link til hjemmesiden der er 
anført, og at der også står: ” Se en opdateret oversigt over vores aktiviteter på 
hjemmesiden under ”Ture og møder”.  
De turoplysninger der kan findes i ”Fugle & Natur” kan desværre ikke anses for up-to-date, 
da bladet har deadlines for redaktion, der ikke harmonerer med indmelding af vores ture og 
møder.   

 
5. Planlagte aktiviteter 2022 (+ budget) 

- Turkoordinator – oprettelse af ture og møder: Det blev besluttet at Inger er turkoordinator 
med Jette H. som backup. Inger vil løbende vedligeholde en oversigt over aktiviteter, samt 
sørge for at lægge alle indmeldte aktiviteter ind på DOF.DK, hvorfra de momentant kan ses 
på vores hjemmeside. 
   
- Møde for aktive turledere: Det blev aftalt at Morten inviterer (pr. mail) aktive og potentielle 
turledere m.v. til et planlægningsmøde i starten af juni.  
Desuden har Allan udarbejdet et forslag til en forventningafstemning, bl.a. i forhold til 
turleder-jobbet, og som kan indgå i arbejdet med at fastholde aktive medlemmer i 
lokalforeningen. 
 
- Fuglekurser 2022 og fremad: Det blev aftalt at Jan Kiel skal komme med et oplæg til et 
(vade)fuglekursus på Øland i juli/august 2022. Kurset skal køres i DOF VSJ-regi. 
  
- Samarbejde med NVNF om ugleforedrag i nov-22: Efter forespørgsel fra Nordvesjællands 
Naturhistoriske Forening om et fælles arrangement ved et planlagt ugleforedrag med Klaus 
Dichmann i nov-22, blev det besluttet at bidrage med at tilbyde betaling af halvdelen af 
transportudgifterne til foredragsholderen. 

 
6. Handlingsplan 2022 

- Til mødet havde Allan udarbejdet et ”Forslag til initiativer” som der var enighed om at 
gennemgå på næste bestyrelsesmøde, sammenholdt med den handlingsplan bestyrelsen 
har arbejdet med i forrige forretningsperiode. 
- Hovedparten af næste møde afsættes til behandling af fremtidige initiativer. 
 
- Jette H. efterlyste at der tages initiativ til at deltage i ”Tårnenes Dag” d. 7. maj. Det blev 
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besluttet at Jette laver et opslag på Facebook hvor interesserede opfordres til at tilmelde et 
fugletårn til konkurrencen. Det plejer at være DOF Vestjylland (v. formand Lars Holm 
Hansen) der står for at koordinere konkurrencen, men mere information afventes (jf. DOF 
VJ’s hjemmeside). 

 
7. Hjemmesiden 

- Ting fra den gamle hjemmeside: Ligger på Google Docs. Lasse har revideret indholdet. 
 
- Redaktionsgruppen: Allan vil gerne med i redaktionsgruppen. Jette Reeh spørges om hun 
ønsker at fortsætte i redaktionsgruppen, nu hun ikke længere er med i bestyrelsen. 
 
- Billedredaktør – se pkt. 3. 

 
8. Evt. 

- Inventarlisten: Blev kort gennemgået. Noget ældre ”inventar” er nok afskrevet, mens 
nyere materialer – teleskop m. stativ, projektor med tilbehør – skal overdrages til 
bestyrelsesmedlemmerne, således at det befinder sig mest praktisk i forhold til brug ved 
lokalforeningens arrangementer. 
  
- DOF-veste til turledere: Der er modtaget 4 DOF-turleder-veste. Jette H. modtog den ene, 
de andre opbevares indtil videre hos Morten. 
 
- Hvor er DOF VSJ registreret: Punktet afventer. 
- Skift til Merkur Andelskasse: Punktet afventer. 
- Temadag om Bramgæs: Morten deltager i temadagen i Odense arrangeret af AU. 
- Ansøgning til Friluftsrådet: Punktet afventer. 

 
9. Næste møder – møderække 2022 

 
- Næste møde er aftalt til: 
Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 18:00 – 21:30 hos Morten, Klitfogedvej 6, 4581 Rørvig 
Hvorefter en længere møderække aftales. 

 


