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Referat af Bestyrelsesmøde onsdag 06-dec-2022 kl. 19: 00 – 21:30 

Hos Jan Kiel, Algade 42D 2., 4230 Skælskør 
Deltagere: Jette Hallig (JH), Inger Nielsen (IN), Jette Mynster (JM), Allan Øster Steensen (AS), 
Lasse Braae (LB), Jan Kiel (JK), Morten Jensen (MJ) 

Dagsorden: 

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

2. Referat fra sidste møde 
- I.a.b. 

 
3. Nyt fra kassereren 

- Det halvårlige tilskud fra DOF er modtaget. Fra DOF Storstrøm er der kommet forslag om 
at DOF’s tilskud udbetales tidligt og midt i regnskabsåret i stedet som nu – midt i og sidst i 
året. Det er dog primært de 3 lokalafdelinger med udgifter til DOF’s fuglestationer der har et 
økonomisk problem med den ordning. Dog medgiver AS at det også for DOF VSJ kunne 
være godt med en ”tidligere” tilskudsordning. 
  
- Kassebeholdningen er pt. 98.700 kr. Der er stadig ikke afregnet med Fugledegård for 
jubilæumsdagen, men betalingen overstiger ikke 2.000 kr. Året resultat (kassebeholdning) 
forventes at blive omkring 90.000 kr. 
 
- En problematik med adgang til, og betaling for domæner hos DK Hostmaster blev 
diskuteret. AS søger videre vedr. adgang til hostmaster og opklaring af sagen. 

 
4. Generalforsamling d. 5. feb. 2023 

- Fugletur & Foredrag:  
Det blev vedtaget at spørge Lene Smith og/eller Rolf Lehrmann om at arrangere en fugletur 
forud for GF. Desuden at spørge Luise og Per Ekberg om foredrag ifm. GF. (aktioner MJ). 
Andre forslag til foredragsholdere blev diskuteret og holdes i baghånden. 
 
- Praktisk arrangement: 
Fugletur kl. 11-13; Sandwich til deltagerne i fugleturen 13-13:30; Foredrag 13:30 – 14:15; 
Generalforsamling 14:30-16:30(ca.). 
   
- Valg til bestyrelsen:  
På valg er IN, JK og MJ.  
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JK genopstiller ikke.  
Som suppleanter er JM og LB på valg.  
LB ønsker at opstille til en bestyrelsespost. Et par mulige kandidater til bestyrelsen blev 
nævnt og JK kontakter vedkommende. To tidligere muligheder er afsøgt uden held.  
JM ønsker at genopstille som suppleant. 
Bestyrelsen kan bestå af 5-10 medlemmer og 2-5 medlemmer som suppleanter. 
 
Det blev besluttet at udsende et nyhedsbrev (reminder) i starten af jan ’23, samt at lave et 
opslag på Facebook 1-2 uger før generalforsamlingen. 
 
- Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer:  
På valg er MJ, LB og Jette Reeh.  
Fra bestyrelsen opstiller IN, LB, AS og MJ.  
Formanden for lokalforeningen indtager 1 af de 3 pladser. Efter bestyrelsens konstituering 
afgøres hvilken personer der besætter de 2 øvrige pladser. De øvrige personer i valget kan 
indtage suppleantposter hvis ønsket. Lokalforeningens vedtægter omtaler ikke suppleanter 
til repræsentantskabet.  
 
Til brug for årsrapporten skal der desuden skrives beretninger fra udvalgene. Deadline 
kommer (aktion MJ).  

 
5. Aktiviteter 2023 

- Fugleture:  
Efter en opfordring fra bestyrelsen til en kreds af aktive, potentielle turledere, er der meldt 
en del ture ind i 1. halvår af 2023. Deadline for at få optaget turene i ”Fugle & Natur” er 16. 
dec. Der modtages løbende flere meldinger om fugleture.  
Fra DOF opfordres til at vi afholder Ørnens Dag arrangement(er) søndag d. 26. februar. Det 
blev besluttet, at der i lighed med tidligere år bliver afholdt et arrangement på Fugledegård. 
Da Jens Boesen ikke længere kan stå for dagen, blev det besluttet at MJ er kontaktperson. 
Endvidere vil JH og JK være guider på dagen. Ligeledes vil MJ kontakte Ole og Karsten 
Nilsson mhp. at de som tidligere år vil være guider på biltur(e) til Åmosen m.v.  
 
- Fuglekurser:  
Kurser i DOFbasen (v. JK) og BoligBirding (v. LB) planlægges arrangeret i januar ’23. 
Lokaler på Værkerne i Sorø vil blive booket. 
Et vadefuglekursus på Øland i starten af aug. 2023 er under forberedelse (v. JK). Kurset 
afholdes i fællesskab mellem DOF VSJ og JK’s ”Fuglekurser”. 
 

6. Fra repræsentantskabsmødet nov-2022 
- Fra Repræsentantskabets Formandsmøde d. 19. nov. gav MJ en kort orientering om de 
vigtigste punkter – fremover ingen trykte medlemskort, opfordring til Ørnens Dag 
arrangementer og til arrangementer for Ørneklubben, samt om samarbejdet og dialogen 
med Naturstyrelsen både lokalt og på landsplan. 
- Fra Repræsentantskabsmødet refererede AS og LB om et fredeligt og interessant møde  

 
7. Evt. 

- Kunsthal på Tuse Næs: Fra et projekt vedr. en kommende kunsthal på Tuse Næs v. 
Holbæk er der modtaget en invitation til et potentielt samarbejde om et pilotprojekt – en 
udstilling kaldet ”Fugleperspektiv” i sensommeren 2023. MJ har kontaktet flere mulige 
deltagere fra DOF – Peter Løn Sørensen og Steffen Faisst, og desuden har AS og LB vist 
interesse. MJ går videre med sagen.   
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- Fugleprojekt – Engfugle-projektet i Sønderjylland til inspiration: LB opfordrede til at vi 
undersøger om foreningens medlemmer vil være med i et projekt fx vedr. ”Kystfuglenes 
udbredelse i Vestsjælland” eller tilsvarende, i lighed med projekterne i DOF Fyn og DOF 
Sønderjylland. Det vil være oplagt chance for at få engageret nogle yngre medlemmer i et 
DOF-projekt og dermed måske på sigt i andre dele af lokalforeningens arbejde.  
     
- Paddleboard sejlads på sø og å. En mail fra Henrik Wejdling om paddleboard sejlads.  
Problematikken vil blive behandlet i Naturpolitisk Udvalg på næste møde.  
 
- Persondatareforordningen og Privatlivspolitik: AS har arbejdet med GDPR sagen for så 
vidt det angår DOF VSJ og har udarbejdet retningslinjer for lokalforeningen (rundsendes). 
Det undersøges om vi som lokalforening er ”dækket ind” af DOF’s politikker eller om det 
kræves at vi selv har retningslinjer på området (aktion AS). 

 
8. Næste møde 

- Tirsdag d. 17. januar kl. 18:00 - 21:30 hos Allan Øster Steensen, Hesselhaven 61, 4230 
Skælskør 


