DOF København
Referat af bestyrelsesmøde
Dato:

2016.05.03

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

Til stede:

Hans Harrestrup Andersen
Erik Agertoft
Torben Dyhrberg
Frands E. Jensen
Christian Christiansen

Afbud:

David Collinge
Jan Nielsen
Tue Brix (referent)
Inge Christiansen

Emne:
1.0
1.1
1.2
1.3

Ansvar:

Valg af referent, ordstyrer og lukkeansvarlig
Ordstyrer: Erik
Referent: Tue
Lukkeansvarlig: Hans

2.0 Godkendelse af referat fra 30/3-2016
2.1 Referatet blev godkendt.
3.0 Økonomi
3.1 Underskriftsark, som blev udfyldt af bestyrelsen i forbindelse med
generalforsamlingen i marts, er afvist eller fundet utilstrækkeligt af
Danske Bank, hvorved vi stadig ikke kan råde over vores konto.
DOF København anser at afvisningen er fejlagtig, og er (igen) i gang
med drøftelse. Der opereres stadig med mellemregnskab med DOF.
Som del af løsning blev ved mødet udfyldt ark med
bestyrelsesmedlemmernes cpr.-nr. og funktion i bestyrelsen.
3.2 Det blev foreslået at DOF København beværter med en smule
forplejning (i form af fx øl, vin og chips) ved foredragene i DOF
København-regi.
Forslaget blev vedtaget.
4.0 Webmasterorientering
4.1 Websiden er blevet væsentligt forbedret siden problemerne i 2015.
Erik opremsede dokumenter, der stadig mangler at blive cirkuleret
internt i bestyrelsen eller som mangler at blive lagt op.
Vedrørende generalforsamlingen den 17. marts 2016 drejer det sig
om:
 Referat
 Budget for 2016
 Beretning fra Naturpolitisk Udvalg (NPU) 2015
Det blev aftalt at alt manglende materiale hurtigst muligt færdiggøres
af de ansvarlige og sendes til Erik, der lægger dem på
hjemmesiden.
Erik takkede Inge (in absentia), der har gjort et stort stykke arbejde
med at finde og levere manglende dokumenter, herunder referat fra
generalforsamlingen i marts 2015.
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4.2 Kontaktformularen blev drøftet. Jan og Tue er udpeget til at svare på
henvendelserne, men Jan ønsker en svarmail, som er adskilt fra
hans private e-mailadresse.
Det blev aftalt at Jan fx kan oprette en gmail-konto til sin brug ved
besvarelser.
5.0 Endelig beslutning om uddelegering af ansvarsområder
5.1 Liste over ansvarsområder af 31/3-2016 blev gennemgået,
finjusteret og vedtaget.
Listen offentliggøres på bestyrelsens del af hjemmesiden.

Erik Agertoft

6.0 Pica-legatet
6.1 Fristen for ansøgning blev sat til 15/5-2016. Der findes dedikeret
adresse til ansøgning (http://www.dofkbh.dk/nyheder/70). På
nuværende tidspunkt er der indkommet en ansøgning, og yderligere
en person har vist interesse.
7.0 DOF Travel
7.1 Punktet udgik.
8.0 Referat fra repræsentantskabsmødet 23. – 24. april 2016
8.1 Erik resumerede indledningsvis sine indtryk fra formandsmødet
inden repræsentantskabsmødet.
Forskellige emner i relation til repræsentantskabet blev drøftet.
Endvidere blev drøftet indtryk fra repræsentantskabsmødet og den
indeholdte fugletur, som gik til Værneengene og den lukkede del af
Tipperne (og hvor der i øvrigt blev set rødhalset gås og sortrygget
hvid vipstjert).
9.0 Andre punkter
9.1 Medlemsundersøgelsen: Det er tidligere drøftet at undersøge hvilke
ting, DOF Københavns medlemmer er glade for hos DOF
København, og hvilke ting der mangler. Status på undersøgelsens
tilrettelæggelse kendes ikke, og der er ikke afstukket økonomiske
rammer.
Forholdet til medlemmerne blev drøftet. Det blev nævnt at nye
medlemmer måske ikke ved at de tilknyttes en lokalafdeling, og i
den sammenhæng blev det foreslået at sende et velkomstbrev til
nye DOF-medlemmer i afdelingens område med information om
lokalafdelingen, hjemmesiden og aktiviteter.
Undersøgelsens formål blev diskuteret, herunder muligheden for i
højere grad at målrette aktiviteter, foredrag og andet til den aktuelle
medlemsskare.
Hans følger op på status m.m. ved bl.a. at kontakte Rasmus Karkov.
9.2 Naturdag i Søndermarken: DOF København er blevet inviteret til at
deltage. Fuglenes hus deltager, men DOF København deltager ikke.
9.3 Parkbrugerråd for Amager Strand: DOF København er blevet tilbudt
fast plads i Parkbrugerråd for Amager Strand, som er er overtaget af
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Københavns Kommune. Deltagelse i Parkbrugerrådet er et NPUanliggende.
Jan koordinerer, så NPU udpeger en deltager, og så København
Kommune får meddelelse om DOF Københavns deltager.
9.4 Mosetræf i Utterslev Mose: Det undersøges om et medlem af DOF
København vil deltage som turleder.
Erik lovede at spørge Nikolaj Noel, der de seneste år har holdt
fugletur under arrangementet i Utterslev Mose.
9.5 Fund af ørnerede: Efter henvendelse på DOF Københavns
kontaktformular om muligt fund af en ørnerede har DOF København
bekræftet fundet af en ny ørnerede vest for Køge. Fundet er
viderebragt til Projekt Ørn. Ifølge finderen er der væsentlig aktivitet
omkring reden, og DOF København ønsker at rykke Projekt Ørn for
hurtig opfølgning og etablering af skiltning, afspærring eller andet.
Tue sender udkast til henvendelse til Projekt Ørn, som kommenteres
af bestyrelsen og som efterfølgende sendes til Kim Skelmose med
kopi til Egon Østergård.

Ansvar:

Erik Agertoft

Tue Brix

10.0 Indbyrdes orientering og opdatering
10.1 Der blev talt om private fugleobservationer og rejseaktiviteter.
11.0 Eventuelt
11.1 Ingen emner
12.0 Næste møde (dato, tid, mødested)
12.1 Næste møde er aftalt til 16. juni 2016 kl. 17.00
12.2 Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V
13.0 Distributionsliste
13.1 Referatet udsendes til mødedeltagere og til fraværende
13.2 Efter godkendelse lægges referatet på DOF Københavns
hjemmeside
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