
Lokalforening for Dansk Ornitologisk Forening 
_______________________________________________________________________ 

Bestyrelsesmøde mandag 14-jun-2021 kl. 18: 00 – 21:30 

Hos Morten Jensen, Klitfogedvej 6, 4581 Rørvig 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

Morten/ Jan 
 

2. Velkommen til Sigrid Andersen. 

- Introduktion.  
 
SA: Der er stor forskel på de enkelte afdelinger. 
Vigtigt at holde nær kontakt til lokalbestyrelserne. 
Primært lyttende. 

Brug gerne Knud Flensted i det omfang han har tid. 
DOFs ”Værktøjskasse” blev introduceret (hvad kan/ skal/ må man?) 
DOFs rammestrategi blev vendt; rundsendes og debatteres på næste bestyrelsesmøde  

- DOF Vestsjælland – hvem er vi – hvad arbejder vi med – aktuelle problemstillinger.  
 
Kort runde med præsentation af bestyrelsens medlemmer.  

3. DOF Vestsjællands hjemmeside 
Morten snakker med Jens Søgaard senere i denne uge vedr. skift til ny platform. Må gerne 

være en simpel udgave, som kan avanceres senere. 
 

4. DOF Vestsjælland på Facebook 
- Revision af profilen. Jette R sender et forslag til revision af ”om” på vores fb-gruppe. 
- Administration. Alle (% JB) fra bestyrelsen er blevet inviteret som adm. 

 



5. Handlingsplan 2021 - 2023 
Revideret forslag til handlingsplan (medsendt) diskuteret på mødet. Hvad skal vi, og hvad 
kan vi? Vi vil arbejde for at få lokalgrupper i alle kommuner. 

Der er ikke sat penge af i budgettet, så indtil videre må vi betragte det som en visionsplan 

Se i øvrigt vedlagte bilag. 
 

6. Udvalgsnyt 
 - Naturpolitisk udvalg. Omø Stålgrunde blev drøftet mhp støtte fra hovedbestyrelsen/ 
Knud Flensted (skal starte central NPU-koordineringsgruppe op). 
 - Tissø. 
 - Kattrup Vildnis– Jette overtager Jans plads i følgegruppen Kattrup projektet. (er senere 
blevet rullet tilbage, så Jan fortsat deltager i processen) 
 
- Faunistisk udvalg. Kvalificering af DOFbasen-data til Fugleåret 2020. Ellers ikke meget. 
 
- Aktivitetsudvalg. Ingen aktivitet/ ikke eksisterende 
 
- Kommunikationsudvalget. Hjemmeside, se pkt 3. 

 
 

7. Evt. 
- Mindre sager til orientering. 

- Det er gået godt med Jonathan i Skagen, som vi støttede med et beløb til hans ophold på 
fuglestationen. 

- Nekselø – hvad får vi for det? Vi er blevet bedt om at stille en turleder til rådighed af 
spejderne på Nekselø til en fugletur i forbindelse med et jubilæumsarrangement. Et 
medlem er blevet spurgt, om han vil stille sig til rådighed, og har dertil spurgt, hvad han får 
for det. Dette rejste en principiel debat om hvorvidt, det er ok at bede om betaling for det 
frivillige arbejde i DOF. Spejderne har ikke penge til at betale. 

 

8. Næste møde 
Aftalt til d. 09-aug-2021 kl. 18, hos Jan Kiel i Skælskør. 


