Referat af Web-møde i DOF Københavns bestyrelse, den 14. januar, 2021 kl. 17

Referat af web-møde i DOF Københavns bestyrelse den 14-01-21 kl. 17.00 .
Til stede: Frands E. Jensen, Ingelise Aarøe Petersen, Ole Vesterlund, Tue Brix og David B. Collinge
Afbud:
1.

Valg af ordstyrer og referent
a.

2.

3.

5.

6.

a.

Godkendt med en rettelse – om digitalisering af Pica

b.

Ole om ørneklubben: Anders Wulff Nielsen – ca. 100 medlemmer, vellykket tur, aktiviteter
er mest på Sjælland. En bevilling på 4 MKr fra bl. Nordeafonden vil hjælpe med aktiviteter
med formål at fremme naturkontakt medlem generationer. Projekt: Bedsteforældre som
naturvejledere. Anders og Mads Oddershede er tovholder i Fuglenes Hus.

c.

Torben er i gang med at holde golfbaneprojektet i live.

Økonomi
Intet nyt, udover at der er et udstående til hovedforeningen.

Nyt fra Naturpolitisk Udvalg, grønne råd, brugerråd m.m.
a.

Caretakerne på Vestamager har tilsendt en rapport. Foreslået delt via vores hjemmeside.

b.

NPU har sendt et referat

Nyt fra øvrige DOF-udvalg, - grupper m.m.
a.

DOF-travel – småture er aflyst indtil 1/3. Ture efter det tidspunkt vil blive gennemført med
tilmelding

b.

Bustur den 13/2 til Skaane bliver sandsynligvis aflyst (i trit med COVID restriktionerne)

c.

Vi forventer, at storture i foråret 2021 aflyses.

Webmasterorientering
a.

7.

Frands, David

Kommentarer og opfølgning til sidste møde den 17-12-20

a.
4.

Alice, Ask Emil, Torben

Udsættes: Der er behov for flere opdateringer. f.eks. boligbirding i 2021

Igangværende sager og aktiviteter
a.

Kommissorium for naturpolitisk udvalg. Slutbehandling udsættes til næste møde.

b.

Årshjul for bestyrelses aktiviteter: Opdateret og udvidet af Ole

c.

Velkomstbrev til nye medlemmer: Opdateret af Alice og Ingelise. Ingelise rundsender
seneste version.
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8.

9.

d.

Småtur annoncering Frands: – nødvendigt (for at holde ajour) at henvise til DOF Travels
hjemmeside.

e.

Foredrag: Daniel Palm Eskildsen aflyst. Henrik Wejdling holder sit foredrag på Teams. Alice
har en anden idé, som udvalget arbejder videre på.

Nye sager og aktiviteter
a.

Fællesmøder med underudvalg? Vi er enige om, at disse fælles møde skal genindføres.

b.

Generalforsamling den 11/3: Ingelise er tovholder. Vi afholder som webmøde med
tilmelding. Budget (Frands), valg til bestyrelsen og Repræsentantskab (Tue er tovholder),
beretninger fra Køge, Roskilde, Grågæssene, DOF-Travel , NPU flere?

Arbejdsfordelingslisten
a.

10.

11.

Afventer generalforsamlingen

Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst
a.

Henvendelse om truet fiskehejrekoloni ved Hundige Park - Køge har sagen.

b.

Ugle i Værløse. Knud Flensted er på sagen.

c.

Sydhavn

d.

Nordhavn - Nikolaj Noel Christensen har sagen.

Evt.

Oversigt over planlagte møder og arrangementer
KB: 22/2 og 11/3 før GF
NPU:

Den ansvarlige udsender dagsordenen 14 dage før bestyrelsesmødet skal afholdes.
Derefter har bestyrelsesmedlemmerne 7 dage til at komme med kommentarer.
Senest 5 dage før bestyrelsesmødet udsender den ansvarlige den endelige dagsorden.
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