
 

  

Referat fra bestyrelsesmøde mandag 11-okt-2021 kl. 19: 00 – 21:30  
Hos Jens Boesen, Hjorthøj 15, 4400 Kalundborg  

Deltagere: Jens Boesen, Morten Jensen, Jette Hallig, Jan Kiel, Inger Nielsen, Jette Reeh  

  

Dagsorden:  
  

1.  Valg af dirigent og referent  

Jan Kiel valgt som dirigent og Jette Reeh som referent  

  

2. DOF Vestsjællands nye hjemmeside (DOF Vestsjælland)  

Det ser godt ud. Meget er nu lagt ind og overført fra den gamle hjemmeside. Vi 

åbner derfor den nye hjemmeside nu. Morten Jensen beder it-supporten Jens 

Søgaard Hansen om at gøre dette. Vi udvikler fremover løbende indholdet.   

Vi mangler stadig at vælge repræsentanter til de lokale friluftsråd, men dette sker 

ført på næste NPU-møde, og derefter kan hjemmesiden opdateres på dette punkt.  

Vi vil oprette en billedbase. Morten kontakter Jørgen Scheel m.fl. Med henblik på at 

få lov til at bruge nogle af deres billeder på hjemmesiden. Morten spørger samtidig 

Jørgen om han vil donere nogle billeder af almindelige fugle, vi kan laminere og 

bruge til formidling. Alle spørger i øvrigt hvem de kender af fotografer, om de har 

billeder, de vil donere til hjemmesiden.  

Man kan sende emner som ønskes lagt på hjemmesiden til Morten, som lægger det 

ind. Morten ønsker en systematik opretholdt og forbeholder sig ret til at redigere, så 

den opnås.  

Redaktørerne kan dog stadig være aktive i udformningen af hjemmesiden.  

Morten beder DOF hjemmesiden om at annoncere, at vores nye hjemmeside er 

gået i luften.  

  

3. DOF Vestsjælland på Facebook  

DOF Vestsjælland gruppen meddeler, den har fødselsdag. Morten spørger Rolf 

Lehrmann, om han vil fjerne datoen.  

Facebookgruppen kører videre, og der kan lægges links ind på den til 

hjemmesiden, når det er relevant.  
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4. Generalforsamling 2022  

Vi overvejer at holde generalforsamlingen på Kalundborg Vandrerhjem den 6. 

februar 2022 med tur om formiddagen, frokost på vandrehjemmet og derefter 

generalforsamling. Måske oplæg efter generalforsamlingen. Lokalet bookes kl.11-

18.   

Jette booker og spørger om pris på frokost og kaffe med kage.  

Morten spørger Hans Ulrik Skotte Møller om han vil holde oplæg.  

Feltturen om formiddagen kan være til Gisseløre, Vrøj, en af skovene m.m., Jens 

Boesen og Jette Reeh står for turen. Gisseløre virker umiddelbart mest 

hensigtsmæssig, da der ikke skal bruges unødig tid på transport. Evt. 

Klosterskoven.  

Jens Boesen genopstiller ikke til bestyrelsen.  

Vi leder efter kandidater til bestyrelsen og meget gerne også suppleanter.  

  

5. Repræsentantskabsmøde november 2021 

Dagsordenen for mødet foreligger endnu ikke. Punkterne naturpolitik og strategi 

kommer på til beslutning, og de emner har vi allerede kort drøftet i bestyrelsen. Vi 

sender materialet ud til bestyrelsen, når det fremkommer. 

 

6. Handlingsplan 2021 – 2023  

  

Møde for turledere. Liste med potentielle turledere og forslag til indbydelse er 

udarbejdet af Morten og blev fremlagt. Der er pt. 22 på listen.   

Morten undersøger også om lokalet i Holbæk (multihuset) er ledigt. Mødet afholdes 

den 17. november kl. 19. Servering tapas med et glas rødvin.   

  

Naturformidling. Hvordan vurderes ”Fugle for alle” projektet og ”Ørneklubben”? 
Hvordan skal vi forholde os til ”Børneture i fremtiden” jf. mails om emnet fra hhv. 8. 
og 10. september. Skal vi forsøge at finde en ”ungeansvarlig”?  
Vi har pt. ikke kapacitet til at arbejde med disse projekter/områder. Morten skriver til 

Mads Oddershede og meddeler dette. Dvs. vi ikke har en ungeansvarlig pt.  

  

Fuglelokaliteter. Der er allerede lavet en del beskrivelser. Jette Hallig har flere 

beskrivelser undervejs. Fint arbejde.  

  

Samarbejde med andre organisationer om afholdelse af møder  

Der har tidligere været afholdt møder i Holbæk i samarbejde med NVNF  

Vi satser lige nu på at profilere os selv, dvs. vi ikke taget initiativ til møder/ture med 

andre. Bliver vi selv inviteret til samarbejde, tager vi konkret stilling der.  

  

Udvalgsnyt  

Tovholderne for Naturpolitisk Udvalg og fra Faunistisk Udvalg havde intet at 

meddele.  

  



7. Evt.  

Evaluering af deltagelse i Naturudstillingen på Slagelse Bibliotek.  

Fint oplæg fra biblioteket, men PR manglede, så Jette manglede deltagere til 

fugleturen.  

  

8. Næste møde  
Aftalt til d.13-dec-2021 kl. 18, hos Jette Reeh, Enghavevej 17, 4593 Eskebjerg.  

 

 

 


