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Dato: 2018.12.10   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Hans Harrestrup Andersen 
Ingelise Aarøe Petersen 
Frands E. Jensen 
Alice Nørhede 

Jan Nielsen 
Torben Dyhrberg 
Tue Brix (referent) 

Afbud: David B. Collinge Janne Kjær Larsen 

 
 

 Emne: Ansvar: 

1.0 Valg af referent, ordstyrer og lukkeansvarlig  
1.1 Ordstyrer: Ingelise  
1.2 Referent: Tue  
1.3 Lukkeansvarlig: Frands  

   

2.0 Godkendelse af referat fra 2018.10.25  
2.1 Referatet blev godkendt.  

   

3.0 Økonomi  
3.1 Frands oplyste at ikke alle indeståender endnu er flyttet til vores nye 

pengeinstitut, Merkur Andelskasse. Frands kontakter vores 
kunderådgiver og får igangsat overflytning. 

Frands E. Jensen 

3.2 Tue spurgte (som medlem af ”Foredragsgruppen”) om der fortsat er 
praksis for at rejseudgifter for foredragsholdere langvejs fra 
refunderes. Bestyrelsen bekræftede, og bekræfter at også udgifter til 
overnatning refunderes. 

 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Alice har for første gang deltaget i møde i Grønt Råd i Egedal 

Kommune. Alice fornemmer at der ikke er store disponible midler, 
men der blev fortalt om forskellige tiltag indenfor naturpleje, fx 
forsøg med afbrænding af naturområder, håndtering af vejrabatter 
og lignende. 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 Frands opsummerede fra DOF’s repræsentantskabsmøde, afholdt 

den 17. og 18. november 2018. 
Det blev fortalt at DOF har fremgang i medlemstallet. Der blev valgt 
to nye medlemmer til hovedbestyrelsen, og Henrik Wejdling blev 
præsenteret som ny næstformand. Endvidere blev fordeling af den 
tidligere omtalte arv refereret; 2,6 mio. vil gå til opkøb af et 
passende naturområde jf. ønskerne fra DOF Nordsjælland og DOF 
København, og 1,6 mio. vil gå til fuglestationerne. 

 

5.2 Resumé fra formandsmødet (afholdt umiddelbart inden 
repræsentantskabsmødet) blev udsat indtil David deltager i 
bestyrelsesmøde. 

David Collinge 
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6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Alice eftersøger materiale til hjemmesiden. Alice og Tue har i øvrigt 

deltaget i introduktion til hjemmesideprogrammering. 
 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Arvesagen: 

Omtalt i forbindelse med repræsentantskabsmødet (pkt. 5.1). 
 

7.2 Klaus Malling Olsen-kurser: 
Klaus Malling er villig til at gennemføre kurser for DOF København 
igen næste år. Vi har bedt ham sende tilbud med forskellige kurser, 
så vi måske kan udvide paletten med fx et kursus om de mere 
sjældne vadefugle. Tue følger op med Klaus Malling Olsen. 

Tue Brix 

7.3 Mursejlerkasser: 
Frands har skrevet med kontakten i beboerforeningen, og oplyst at 
vi (som tidligere besluttet og meddelt til foreningen) vil sponsere 
kasser, og op til 5.000,- kr. til opsætning. DOF København vil 
refundere foreningens udgifter op til dette beløb, men ikke 
igangsætte arbejdet og ikke indgå aftaler med udførende. 
Hans kontakter beboerforeningen for at høre om status. 

Hans H. Andersen 

7.4 Saltholm: 
Hans undersøger status om fri adgang til Saltholm efter Tårnby 
Kommunes påbud til Saltholms Ejerlaug. 

Hans H. Andersen 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Jan fortalte om sin deltagelse i Kongeørnesymposiet, som blev 

afholdt i Lille Vildmose.  
Jan lovede at sende et lille resumé. 

 

   

9.0 Aktivitetslisten  
9.1 Listen er tilgængelig for bestyrelsen i DOF Københavns Dropbox.  

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Der er modtaget en henvendelse fra et amerikansk par, som ønsker 

at se på fugle den 7. eller 8. maj 2019. Tue svarer det amerikanske 
par, og beder om præcision af ønsket dato. 

Tue Brix 

10.2 Der afholdes afskedsreception for afgående Skovrider Hans Henrik 
Christensen den 8. januar 2019. Inviterede kan deltage. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 På given foranledning viste Ingelise at DOF’s fugle-app indeholder 

placering af fugletårne. 
 

11.2 Frands fortalte at han ved repræsentantskabsmøde havde sonderet 
terrænet med henblik på rekruttering af bestyrelsesmedlemmer og 
på den fremtidige konstituering. Bestyrelsen søger kandidater, som 
vil stille op på næste generalforsamling. 

 

11.3 Jan havde læst om ændringer af Dyrehaven, som ville inddrage et 
stykke af det nuværende Jægersborg Hegn. Det menes at 
udvidelsen vil gavne bestanden af eghjorte. 
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12.0 Næste og kommende møder  
12.1 Næste møde afholdes den 15. januar 2019 kl. 17.00 i Fuglenes Hus, 

Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Efterfølgende møder afholdes den 21. februar 2019 og den 18. 
marts 2019. 

 

12.3 Generalforsamling 2019 afholdes den 18. marts 2019 kl. 19.00  
   

13.0 Distributionsliste  
13.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og 

uploades til Dropbox.  
Tue Brix 

   
 
 

 


