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Dato: 2020.09.28   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

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

Tue Brix 
Ask Emil Brix Selmer (referent) 
 

Afbud: Ole Vesterlund 
Torben Dyhrberg 

David B. Collinge 

 
 

 Emne: Ansvar: 

1.0 Valg af referent og ordstyrer  
1.1 Ordstyrer: Alice  
1.2 Referent: Ask Emil  

   

2.0 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2020.08.27  
2.1 Referatet blev godkendt.  
2.2 Bestyrelsen fortsætter efter generalforsamlingen med en uændret 

konstituering. 
 

2.3 Referat af generalforsamling kan ikke godkendes endnu.  

3.0 Økonomi  
3.1 På grund af Covid-19-situationen er der ikke brugt alle de penge, 

der er budgetteret.  
 

3.2 Derudover er der penge til gode hos diverse selskaber i forbindelse 
med DOF Travel ture som ikke kunne afholdes og derfor er blevet 
udskudt. DOF Travel holder øje med, om selskaberne, der er 
tilgodehavender i, fortsat ser økonomisk fornuftige ud. 

 

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Alice deltog i møde med NPU d. 20. august. Der er flere deltagere i 

NPU der er meget aktive omkring naturpark Amager, og har sendt 
høringssvar bl.a. vedrørende hovedindgange og støttepunkter. De 
sidstnævnte er planlagt uhensigtsmæssige steder.  
Derudover blev diskuteret forslaget om skybrudssikring ved søerne i 
København. 
Alice redegjorde derudover for en række aktuelle punkter fra NPU, 
som kan uddybes i referatet fra mødet i NPU d. 20. august. 

 

4.2 Ingelise deltog i det årlige møde med Naturstyrelsen, d. 14. august – 
her blev diskuteret naturpark Amager. ”Frøskrab” har haft stor 
succes og skabt gode yngleforhold for flere fugle, bl.a. Viber. 
Derudover tog naturstyrelsen godt imod diverse forslag om pleje af 
diget rundt om Vestamager for at sikre gode forhold for naturen 
omkring det. 

 

4.3 Alice deltog i møde med grønt råd i Egedal kommune, som havde 
en biodiversitetsplan på bordet til diskussion. Mødet var meget 
konstruktivt opsat, og virkede gennemtænkt. 

 

4.4 Bestyrelsen vil foreslå et møde mellem Køge, Roskilde, NPU og 
DOF Kbh.-bestyrelsen vedrørende vindmølleprojektet ud for Stevns 
og Skjoldungernes land. 
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 Emne: Ansvar: 

   

 

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 Indtil videre få tilmeldinger til den kommende foredragsrække, dog 

uden stor opmærksomhed omkring den. Der har været et fint antal 
tilmeldte til de afholdte kurser, og også til det kursus der ikke er 
afholdt endnu. Webmasters advisering på Facebook mv. om 
foredragsrækken har på kort tid medført et fint antal tilmeldinger til 
kurserne. 

 

5.2 Grundet den store efterspørgsel efter de kurser der er blevet afholdt, 
vil bestyrelsen undersøge muligheden for et ekstra kursus om 
måger i kursusrækken. 

 

5.3 Foredrag og kursustilbud i DOF Kbh. vil blive bragt i medlemsbrevet 
”Fugle og natur”, med henvisning til afdelingens hjemmeside for 
tilmelding. 

 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Referater, mødeprogram mv. er opdateret. Kurser og foredrag 

annonceres fortsat på Facebook, og billeder af bestyrelsens 
medlemmer er lagt op på hjemmesiden. 

 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Opfølgning på forslag til kommissorium om NPU. Dette blev 

debatteret i bestyrelsen. Forslag skrives ned, og vil herefter blive 
sendt tilbage til NPU til videre behandling. 

Alice Nørhede 

7.2 Bestyrelsen behandlede forslag til DOF’s overordnede strategi, som 
indsendes til hovedforeningen. 

Tue Brix 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 DOF Kbh. har i år ingen kandidat til hædersprisen i DOF. 

Bestyrelsen har kandidater i tankerne til hædersprisen 2021. 
 

8.2 Bestyrelsen har opfølgende spørgsmål til beslutninger fra sidste rep. 
møde, for at sikre at repræsentantskabets ønsker efterleves. 

 

   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Foredragsudvalget omdøbes til aktivitetsudvalget, i takt med flere 

ansvarsområder. Udvalget står for kurser, foredrag samt aktiviteter 
for frivillige og aktiviteter for nye medlemmer. 

 

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Nyt punkttællingssystem. Der er orienterende møde 1. december 

som en form for kursus, sammen med opstart af en indledende 
betaperiode. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Bestyrelsen har modtaget henvendelse om fugletårnet i Nivå, denne 

undersøges nærmere til næste gang. 
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12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 22. oktober 2020 

kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Efterfølgende møder afholdes 

• mandag den 16. november 2020 kl. 17.00 

• torsdag den 17. december 2020 kl. 17.00 (med juleafslutning fra 
kl. ca. 19.00) 

 

12.3 Efterårets møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes 21. og 22. 
november 2020. 

 

   

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

uploades til Dropbox. 
 

 


