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Referat af DOF Vestsjælland bestyrelsesmøde den 8. april 2021 hos Jette Reeh  
  

Tilstede: Morten Jensen, Jette Hallig, Jan Kiel, Jette Reeh  

Afbud: Jens Boesen, Inger Nielsen  

  

1. Valg af dirigent og referent  

Dirigent Jan Kiel, referent Jette Reeh  

  

2. Konstituering af bestyrelsen  

Morten Jensen formand  

Kasserer Jette Reeh  

Referent på skift  

  

3. Organisationsstruktur – repræsentanter i udvalg, råd og grupper. Fordeling af opgaver. Inger 

Nielsen blev ikke valgt som repræsentantskabsmedlem på generalforsamlingen, men indtræder 

som 2. suppleant  

NPU-kontakt: Morten Jensen (vi prøver at finde en tovholderafløser i udvalget, da Morten nu er 

formand)  

Faunistisk udvalg kontakt: Jan Kiel  

Jan sørger for at faunistisk udvalg diskuterer kommissoriet og tager stilling til, om der er et 

underudvalg  

Aktivitetsudvalg – Er pt. Ikke aktivt. Vi planlægger at kalde de mennesker, der har været turledere 

og lokalgruppeledere til et møde, når restriktionerne tillader det, med henblik på at få gang i 

aktivitetsudvalget igen. Inger Nielsen sørger fortsat for, at ture og møder kommer på 

hjemmesiderne.  

Kommunikationsudvalg kontakt: Morten – spørger Lasse Braae og Rolf Lehrmann, om de vil være 

med i udvalget.  

Morten beder Rolf om at oprette bestyrelsesmedlemmerne som administratorer på vores 

facebookside. På et kommende møde vil vi tage formålsbeskrivelsen på facebooksiden op til 

revision  

Morten punkttællingskoordinator indtil vi finder en anden  

Jan DOF basekoordinator fortsat  

Repræsentanter i diverse råd indstilles af Naturpolitisk udvalg.  

  

4. Kommende aktiviteter – ture, møder, DOF-projekter, m.v. – her og nu.  

Der er et antal ture planlagt. Morten sørger for offentliggørelse. De er allerede på hjemmesiderne. 

Vi har fået materiale om projekt FugleForAlle. Vi tager det op på et kommende møde.  

  

5. Handlingsplan – fremadrettet. Hvad vil vi og hvad kan vi?  



Tages op på kommende møde. Morten udarbejder oplæg.  

  

6. Lokalafdelingens hjemmeside.  

Jette tilbød at indgå i et arbejde sammen med formanden med at få den i gang hurtigt, men 

bestyrelsen besluttede, at kommunikationsudvalget arbejder med den hurtigst muligt  

  

7. Nyhedsbrev?  

Kommunikationsudvalget drøfter spørgsmålet  

  

8. Bestyrelsens udgifter?  

Vi fortsætter som hidtil (se gældende retningslinjer for refusion)  

  

9. Evt.  

Den store DOF-nøgle, som netop er udsendt, blev gennemgået. Morten giver besked videre om 

ændringer.  

Sigrid vil gerne mødes med bestyrelsen. Morten skriver til hende, at vi gerne vil se hende, når det 

bliver fysisk muligt.  

Jan oplyste, at han af Lene Smidt (hovedbestyrelsen) var blevet bedt om at indgå i en gruppe om et 

rewildingprojekt på Kattrup gods i Kalundborg kommune. Kommunerepræsentanten i Kalundborg 

håber på løbende information om gruppens arbejde.  

  

10. Næste møde(r).  

Mandag den 10. maj hos Jette H  

Mandag den 14. juni hos Morten  

Mandag den 9. august hos Jan  

Den 11. oktober hos Jens  

Den 13. december hos Jette R  

 


