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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 31-jan-2023 kl. 19: 00 – 21:10 

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

Dagsorden: 

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

2. Referat fra sidste møde 
- Vedr. GDPR har AS kommunikeret med Sigrid Andersen om sagen. Det er tidligere – april 
2019 – blevet kundgjort hvordan lokalforeningerne skal forholde sig i forhold til brug af 
persondata og i forhold til privatlivspolitikken. AS sender materialet som bestyrelsen skal 
forholde sig til i den sammenhæng og i henhold til DOF’s privatlivspolitik.  

 
3. Nyt fra kassereren 

- Regnskab 2022 blev gennemgået og godkendt af de tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet sendes derefter til Lokalforeningens revisor. 
 
- Forslaget til Budget 2023 blev gennemgået og forskellige poster blev justeret. 
Budgetforslaget bliver fremlagt på generalforsamlingen. 
 
- Det blev besluttet at DOF Vestsjællands gamle hjemmeside kan lukkes og at aftalen med 
hostmaster opsiges. 
 
- Det blev besluttet at der udbetales kørselsgodtgørelse til både bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter, samt til udvalgsmedlemmer ved møder og anden befordring ”i embeds 
medfør”.  

 
4. Generalforsamling 2023 

- Der er planlagt en fugletur til Tamosen v. Suserup om formiddagen før 
generalforsamlingen. Der bestilles sandwich og sørges for drikkevarer til deltagerne efter 
turen. 
 
- Det er aftalt med Luise og Per Ekberg at de holder foredrag om Fiskeørnen inden 
generalforsamlingen. Der indkøbes en vingave.  
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- På generalforsamlingen er posten som dirigent aftalt med Rolf Lehrmann. Der serveres 
kaffe/te og kage. 
 
- Det er aftalt hvem bestyrelsen opstiller som bestyrelseskandidater, suppleanter og hvem 
der opstilles som repræsentantskabsmedlemmer. Genvalg på revisorposten er ligeledes 
aftalt. 
 
Årsberetning og PP-præsentationen blev omdelt til en sidste omgang kommentering. 

 
5. Aktiviteter 2023 

- Efter en opfordring pr. mail til de aktive turledere er der pt. meldt 23 fugleture og 3 events 
ind. Dette forårsprogram er flot og viser nok at det godt kan lade sig gøre at få aktiveret 
turledere og andre aktive uden at afholde mødedage el.lign. Turene bliver annonceret i 
”Fugle & Natur”. Desuden håber vi at der bliver arrangeret et antal ture på ”Fuglenes Dag” 
d. 28. maj. 
 
- Et forslag fra LB om projektet vedr. ”Faunistik i din kommune” er et godt oplæg til at få 
aktiviteter i lokalafdelingen. Det kunne være ”Rastende Vand- og engfugle”, ”Fugle i 
Vestsjælland”, ”Kommunal fænologi” eller ”Tællinger i Tempelkrog”  
Det blev besluttet at udsende oplægget i et nyhedsbrev efter generalforsamlingen.  
 
- Et godt forslag fra Carl Johan Corneliussen om et projekt ”Hjælp Stæren – sæt 
stærekasser op” skal følges op ved at oprette en facebook-gruppe. LB kan muligvis være 
behjælpelig og der tages kontakt til CJC. 
 
- Ørnens Dag arrangementet ved Fugledegård er under planlægning, hvor Jette Reeh har 
meldt sig som kontaktperson. Både JH og JK vil assistere. 
 
- Fra Sigrid Andersen er der kommet besked om at Niels Lind fra Skælskør har meldt sig 
som Fugleambassadør og arrangør af et Ørnens Dag arrangement for Ørneklubben ved 
Borreby Mose. Der tages kontakt (MJ) til Niels Lind for at høre om der er behov for hjælp 
ved arrangementet og vedr. videre engagement i lokalafdelingen. 
 
- Vedr. Røsnæs Naturdag d. 11. juni har DN overtaget ansøgningen til Nordea Fonden om 
tilskud. På en ”Røsnæs konto” som pt. er en DOF VSJ-konto står omkring 3.000 kr. Vi (MJ) 
hører DN om vi fortsat skal afsætte et beløb på budgettet til en såkaldt 
underskudsdækning.   
 
- Det blev besluttet at opdele DOF VSJ’s facebook-gruppe i én gruppe med opslag, 
meddelelser og anden info vedr. lokalforeningen, samt en anden gruppe som skal bruges til 
opslag fra fotografer. Begrundelsen er at denne type opslag har taget en mere og mere 
dominerende rolle i de nuværende facebook-gruppe. LB tager aktion. 

 
6. Evt. 

- Projektet vedr. en ny Kunsthal på Tuse Næs har bedt om et samarbejde ved en planlagt 
fugleudstilling i efteråret 2023. Det er aftalt at AS, Steffen Faisst, Peter Løn Sørensen og 
MJ deltager i et møde i Holbæk d. 13. februar. 
 
- Fra Slagelse Biblioteker er der kommet forespørgsel om deltagelse i et ”Grøn Uge” 
arrangement i uge17. Måske en fugletur ved Slagelse, Korsør eller Skælskør og/eller en 
lille udstilling på bibliotekerne. JH og MJ overvejer hvor meget der er ressourcer til. 
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- Der er kommet tilbud om at få et foredrag om Mursejleren v. Jesper Toft (mursejlene.dk). 
Det er et interessant emne som muligvis kan arrangeres på Holbæk Bibliotek i samarbejde 
med Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening. MJ følger op. 
 
- Vedr. mulighed for mailadresser i formatet XXXX@dof.dk vil LB arbejde med at få omlagt 
mailadresserne, der bruges i kommunikation i kommunerne og andre offentlige 
sammenhæng, til det nye format, således at det ikke mere er personafhængigt, men nemt 
kan overdrages til en efterfølger.    

      
7. Næste møde 

- Fastlægges efter GF 


