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Referat af Bestyrelsesmøde onsdag 12-jan-2022 kl. 19: 00 – 21:30 

Sted: Hos Jette Hallig, Pantholm 59, 4200 Slagelse 
Deltagere: Jette Hallig (JH), Jette Reeh (JR), Jens Boesen (JB), Jan Kiel (JK), Morten Jensen (MJ) 
Afbud: Inger Nielsen (IN) 

Dagsorden: 

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

2. Opfølgninger fra bestyrelsesmødet d. 13-dec-2021 
Aktioner udført: Jørgen Terkelsen har sagt ja til at være dirigent under generalforsamlingen 
d. 6. feb. (MJ); Mødeindkaldelse til generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden d. 21. 
december (MJ); En kandidat til bestyrelsen er fundet (JK); Prioriteret Handlingsplan 
udarbejdet til dagens møde (MJ); Et menupkt. ”Ture og møder” er oprettet på hjemmesiden 
(MJ); Stærekasserne oprindelig opsat på Flommen har skiftet bopæl til Agersø (JK). 
 
Udeståender: Et opslag på facebook om generalforsamlingen er ikke udført (opgaven 
overgår fra MJ til JR); En mail til alle DOF VSJ-medlemmer vedr. generalforsamlingen 
afventer en teknisk løsning (MJ); En mail til alle potentielle turledere eller andre aktive, vil 
snarest blive udsendt (MJ). 

 
3. Generalforsamlingen d. 6. feb. 2022 

Der er p. tilmeldt 6 personer (”udefra”) til spisningen. Vi forsøger at tiltrække flere, idet der 
er bestilt til i alt 25.  
Annoncering på facebook vil JR godt tage sig af, og MJ forsøger at skrive mail til alle i 
lokaladelingen. At få mailadresser fra Excel-medlemslisten overført til bcc adresser i gmail, 
har drillet lidt. 
 
Et medlem med adresse i DOF Storstrøms område, har spurgt om deltagelse i spisningen. 
Hvis vedkommende vil ”høre med” i DOF Vestsjælland er det OK, men ellers er spisningen 
forbeholdt medlemmer af lokalafdelingen (det er efterfølgende konstateret at vedkommende er 

på DOF VSJ’s medlemsliste, og derfor godt kan deltage).  
 
Alle bidrag til årsberetningen 2021 årsberetningen vil blive indsamlet af MJ til en samlet 
skriftlig beretning.  
Fra Faunistisk Udvalg blev JK’s deltagelse i følgegruppen ifm. rewildingprojektet ved 
Kattrup Gods, diskuteret og JK vil komme med et kort bidrag om sagen til årsberetningen. 
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Hovedparten af de individuelle bidrag vil komme fra Naturpolitisk Udvalg.  
Desuden blev det konstateret at logistikken omkring generalforsamlingen er blevet meget 
lettere ved at Kalundborg Vandrerhjem står for arrangementet.  
 
Ang. valg til bestyrelsen meddelte JK at han ønsker at opstille til den bestyrelsespost der er 
1-årig. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.  
 

4. Oversigt over planlagte aktiviteter 2022 
Den udsendte oversigt blev gennemgået. Det blev foreslået at det skal forsøges at 
arrangere flere ture på Fuglenes Dag d. 29. maj. Foruden de ture der er planlagt, også ture 
til Ulkerup Skov (Peter Torp), Sanddobberne (Peter Løn) og Hov Vig (Lasse Braae) – MJ 
spørger de tre. 
 
Det er stadig at udestående at få samlet op på mødet d. 17. nov. 2021 for potentielle 
turledere og forsøge at etablere en form for netværk mellem deltagerne og de der viste 
interesse, men var forhindret i at komme. MJ vil snarest udsende en mail til alle potentielle 
turledere eller andre aktive. 
 
Vi vil forsøge at arrangere 2 årlige møder for de aktive turledere, dvs. for dem der pt. har 
ture på programmet. For at få planlagt et program for ture og møder kan det bedst blive i 
maj og i oktober. Der afsættes 1.500 kr. på budgettet til disse møder. Det opleves at opslag 
i ”Fugle og Natur” kommer ”bag efter” med annoncering og det er vigtigere at få opslag ind 
på hjemmesiden hurtigst muligt end at få dem i bladet. Det vil være formålstjenligt fremover 
at ”nøjes med” at henvise til lokalforeningens hjemmeside. I forbindelse med 
konstitueringen efter generalforsamlingen skal der findes en turkoordinator, hvis rolle skal 
beskrives. 

  
Der blev talt om hvorvidt JK kunne være guide på et kursus til Øland i lighed med det JR 
tidligere har arrangeret med Klaus Malling Olsen. Der afsættes et beløb på budgettet til et 
Ølandskursus.  
 

5. Årsregnskab 2021 
Regnskabet blev gennemgået og efter afklaring af nogle få spørgsmål, blev Årsregnskabet 
2021 godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 

6. Budget 2022 – inklusive Handlingsplan 2022  
Med udgangspunkt i den reviderede handlingsplan for 2022, blev de enkelte forslag til 
aktiviteter gennemgået og prioriteret udgiftsmæssigt til budgettet. 
 
De 2 årlige møder for aktive turledere, som nævnt i pkt. 4, blev budgetteret med 2 x 1.500 
kr. 
 
Markering af lokalforeningens 50-år jubilæum blev diskuteret og der kom forskellige forslag 
til arrangement, men vi vil at gå videre med undersøge mulighederne for at lave et 
arrangement på Fugledegård ved Tissø, og forsøge at få forskellige indlæg om 
lokalforeningens historik. Der blev afsat 10.000 kr. til dette arrangement. 
 
I 2021 har vi bevilget tilskud til en et ungt medlems rejse og ophold på Skagen 
Fuglestation. Til lignende formål eller til andet ungdomsarbejde blev der afsat 1.000 kr. på 
budgettet. 
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Det blev vedtaget at Isfugleprojektet ikke fremover skal fremgå af foreningens budget. Det 
meddeles Henrik Baark og Kirsten Laursen at de kan disponere over det indestående beløb 
(2.767,95 kr.) til projektets videre forløb (aktion MJ).   
 
De øvrige punkter på handlingsplanen – Hjemmesiden (vedligeholdelse og evt. udvidelser), 
Punkttællingsprogrammet (har egen bevilling), Promotion materialer (haves eller kan 
bestilles gratis), samt Samarbejde med andre foreninger, blev ikke budgetlagt. 

 
7. Hjemmesiden 

Der var forslag om at hver kommune skal have et menupunkt, med mulighed for at opslå 
lokale nyheder. Dette er nemt at opsætte, men det fordrer så at der kommer indhold fra de 
lokale kilder. Diskuteres videre hvis der viser sig et reelt behov.  
 

8. Evt. 
I Odsherred kommune skal indstillinger til Grønt Råd være givet inden d. 2. februar. Lasse 
Braae har derfor spurgt om han – efter eget ønske - kan fortsætte som 
kommunerepræsentant for DOF Vestsjælland. Bestyrelsen godkender dette og MJ 
meddeler beslutningen til Lasse. 
 

9. Næste møder – møderække 2022 
Næste møde aftales umiddelbart efter generalforsamlingen. Herefter laves møderækken for 
2022. 

 


