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Referat fra Bestyrelsesmøde onsdag 26-okt-2022 kl. 19: 00 – 21:30 

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

Dagsorden: 

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

2. Referat fra sidste møde 
- Møde med Steffen Faisst vedr. opgaven som billedredaktør af hjemmesiden kan aftales til 
november (aktion MJ, AS, LB). 
- Et velkomstbrev til nye medlemmer afventer behandling (aktion MJ). 
- Et forsøg med nye mailadresser @dof.dk er modtaget fra DOF og skal afprøves. 
Foreløbig til formand og kasserer. Mailadresserne kan måske bruges til fælles 
kommunemailboks-adresser – fx odsherred@dof.dk - dette undersøges (MJ). 

 
3. Nyt fra kassereren 

- Udgifterne til jubilæumsdagen løber op i ca. 18.300, - kr. Der mangler nogle få 
specifikationer fra Fugledegård. Der var oprindelig budgetteret med 10.000, - kr. men 
beløbet blev besluttet forhøjet under planlægningsprocessen. 
- Kassebeholdningen er d.d. 90.449,21 Kr. Hertil skal lægges - og herfra skal trækkes -  
forskellige endnu ikke afregnede beløb således at den estimerede kassebeholdning ved 
året udgang nok bliver ca. 85.000, - kr.  
En smule mindre end de budgetterede ca. 90.000, - kr. Ved regnskabsafslutning 2021 var 
kassebeholdningen ca. 102.500, - kr.  
- Regnskab og afregninger for årets tur for punkttællerne blev diskuteret og afventer møde 
med Thomas Vikstrøm. Der er usikkerhed om hvorvidt et forventet tilskud fra DOF-
programmet i 2022 kan overføres til en 2023 tur.  
 
Detaljerede økonomital blev udleveret og gennemgået af AS.  

 
4. Jubilæumsdagen 2022 

- Det var bred enighed om at jubilæumsdagen var en succes og at program og afvikling var 
supergod. Stor ros til AS og også til Rolf Lehrmann og til Bettina på Fugledegård for god 
planlægning og samarbejde. Også Naturbutikkens udstilling blev rost.  
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5. Møde for turledere? 
- Der var enighed om ikke at afholde møde for turledere i november. I stedet sender MJ en 
mail til alle potentielle turledere og mødearrangører, med opfordring til at melde ind med 
forslag til aktiviteter i 1. halvår 2023. 

 
6. Fuglekurser 2023 

- JK og LB vil planlægge to kurser i hhv. brug af DOFbasen og Boligbirding. Der stiles mod 
to aftener i januar 2023. 
- JK planlægger fuglekursus på Øland i juli/august 2023. Desuden måske kursus ved 
Falsterbo eller i Nordvestjylland. Kurserne er kun i planlægningsfasen, men tænkes 
arrangeret som fuglekurser i DOF VSJ’s regi. 
 

7. Generalforsamling 2023 
- Det blev besluttet at Generalforsamling i DOF VSJ skal afholdes søndag d. 5. februar 
2023.  
MJ undersøger om der er ledigt på Værkerne i Sorø. Alternativet kan være et sted i 
Odsherred – fx Pakhuset i Nykøbing Sj. 
 
- Fra bestyrelsen er JK, IN og MJ på valg. JK genopstiller ikke.  
Dvs. der skal vælges/genvælges 3 (eller flere). Forskellige kandidater til bestyrelsesposter 
blev drøftet og vil blive kontaktet (aktion MJ). Alle overvejer andre mulige kandidater. Der 
skal desuden vælges 2 repræsentantskabsmedlemmer. 
Fristen for indkaldelse til GF er 4 uger. 
 

8. Repræsentanter til Friluftsrådet 
- Pt. har DOF ikke en repræsentant i Friluftsrådets lokalafdeling Nordvestsjælland. Evt. 
kandidater vil blive ”efterlyst”. Peter Løn Sørensen ønsker for nuværende at forblive 
suppleant. Sagen undersøges (MJ). 

 
9. Evt. 

- Pt. ingen bemærkninger til DOF’s Repræsentantskabsmødet 19-20-nov på Dalum 
Landbrugsskole i Odense. Fra bestyrelsen deltager AS, LB og MJ. Når dagsorden 
foreligger, sendes den til evt. kommentering hos alle i bestyrelsen. 
- DOF’s generelle politik i forhold til opstilling af større solcelleanlæg blev efterlyst (LB). 
Aktualiseret af et projekt i Odsherred hvor der er fremlagt planer om en stor solcellepark 
omkring Lammefjordskanalerne. Et område der efter DOF VSJ’s mening potentielt burde 
udtages som lavbundsjorde. Spørgsmålet tages op med Knud Flensted. 

 
10. Næste møde 

 
- Tirsdag d. 6. december kl. 18-21:30 hos Jan Kiel, Algade 47D, 2. 4230 Skælskør 


