
Referat af bestyrelsesmøde mandag 9 marts 2020 kl. 18.00 – 21.30
hos Morten Jensen, Klitfogedvej 6, Rørvig

Til stede: Morten Jensen, Jette Hallig, Jette Reeh, Lasse Braae, Jens Boesen

Afbud fra: Jan Kiel, Inger Nielsen

A 1 Valg af dirigent: Lasse Braae

A 2 Valg af referent: Jens Boesen

A 3 Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
Jette Reehs referat om deltagelse i Kongeørnesymposium udgår som punkt på kommende møder

B 1 Bestyrelsens arbejdsopgaver i 2020 – genoptaget fra sidste møde
Lasse Braaes papir til inspiration og tilføjelser blev gennemgået. Hensigten er at hvert
bestyrelsesmedlem skal overveje hvad man interesserer sig for og skrive sig på listen.
Tovholderen skal have fingeren på pulsen og sørge for at tingene bliver udført, men ikke
nødvendigvis selv udføre dem.

B 2 Kommende bestyrelsesmøder
Datoer aftales ved hjælp af Doodle. Møder må ikke lægges i weekender.

B 3 Næste generalforsamling
Næste generalforsamling bliver d. 7. februar 2021 om muligt på Vandrerhjemmet i Kalundborg.
Jens Boesen undersøger.

B 4 Status på turannoncering på DOF.DK og Fugle&Natur?
Intet nyt. Inger Nielsen fraværende, men arbejdet med turannoncering fortsætter når hun er klar

B 5 DR’s natursatsning
Der afholdes ture i Kalundborg (Else Marie Jespersen), Sorø (Lene Smith) og Ulkerup skov (Peter
Torp)
Jette Hallig har to ture.
Jens Boesen samarbejder med Naturstyrelsen om arrangement på Røsnæs.
Ramasjang-ture skal aftales med det lokale bibliotek.

C 1 Medlemsmøde(r) med henblik på at få flere aktive i den pågældende kommune
Ifm. at DOF har fået fondspenge til en udvidelse af punkttællingsprogrammet, planlægger Thomas
Vikstrøm at holde møder i alle lokalafdelinger for at præsentere nyhederne.  Det kan godt være
møder med indlagt fugletur (som bør omfatte eksempel på punkttælling) og spisning. Morten
Jensen arbejder videre med sagen.
Jette Hallig har tur med en 7. klasse til Bildsø.

C 2 Omø møller
Er behandlet i Naturpolitisk Udvalg.

C3 Hvad er det vi godt vil have medlemmerne til at hjælpe med?
Bemanding i boder ved Ørnens Dag, Naturdage og andre arrangementer.
Bestyrelsesmedlemmerne bedes skriv mere på listen.

C 4 Biodiversitets strategi i Slagelse kommune



Slagelse Kommune har opsat kasser til stor skallesluger ved Holsteinsborg og iværksat diverse
andre tiltag i kommunen.
Andre kommuner bør opfordres til noget lignende.
Skal sættes på dagsordenen til møde i Naturpolitisk Udvalg, og bør tages op sammen med
Danmarks Naturfredningsforening.

C 5 DOF’s strategi og struktur
DOF’s oplæg behandles på et bestyrelsesmøde i april
Svarfristen til DOF er inden 20. marts - kommentarer sendes snarest til Lasse Braae.

C 6 Skal vi have demoer ”undervisnings” på bestyrelsesmøderne? Google docs kunne være et
emne?
Papirer fra bestyrelsesmøder lægges i særlig mappe på Google Docs.
Det nye medlemssystem er første emne.

C 7 Nyhedsbrev
Lasse Braae undersøger hvordan nyhedsbrevet kan udsendes vha. medlemssystemet.

D 1 DOF’s nye medlemssystem
Jf. forrige punkt.

D 2 Boligbirding
Der er pt. 160 deltagere.
Antallet af registreringer giver informationer om geografiske og tidsmæssige forskelle i fugles
forekomst i de forskellige regioner.

D 3 Feedback bestyrelsen/udvalg
Lasse Braae refererede fra faunistisk kommunemøde. De fleste var villige til at skrive ”Månedens
fugl”
Temamøder var DOF Storstrøms ide og skal ikke arrangeres af os.

E 1 Eventuelt
Henvendelse fra skovrider ang. opsætning af kasser til stor skallesluger ved Basnæs Nor er henvist
til Jan Kiel.

F Punkter til kommende møder
Vi skal se et oplæg fra Naturpark Åmosen om kanosejlads på Tissø. Medlemmer af Tissø Roklub
kender og følger reglerne for sejlads på Tissø, men vil fremmede gøre det?

Referat: Jens Boesen

Huskeliste til kommende møder
Ryste sammen-tur 20 september 2020 på Røsnæs.
Mailkultur i DOF Vestsjælland – hvem sender man til og hvorfor – og lidt andre gode rås, der
måske kan gøre livet med postkassen lidt nemmere.


