DOF København
Referat af bestyrelsesmøde 2016.10.13
Dato:

2016.10.13

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

Til stede:

Hans Harrestrup Andersen
Inge Christiansen
Frands E. Jensen
Rasmus Strack
Erik Agertoft

Afbud:

David B. Collinge
Jan Nielsen
Tue Brix (referent)
Torben Dyhrberg

Emne:
1.0
1.1
1.2
1.3

Ansvar:

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

2.0 Velkomst til Rasmus
2.1 Bestyrelsen bød velkommen til Rasmus, der på opfordring indtræder
i bestyrelsen i stedet for Christian Christiansen.
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig enkeltvis. Rasmus
præsenterede sig også: Medlem af Sjældenhedsudvalget, stiller op
til en lang række aktiviteter, relateret til fugle, og er foredragsholder.
3.0 Godkendelse af referat fra 2016.09.01
3.1 Referatet blev godkendt.
3.2 Jan påpeger ved sidste møde at have anmodet om ikke længere at
medvirke til besvarelser på henvendelser udefra, hvilket er
undsluppet referentens opmærksomhed. På nærværende møde
blev Rasmus udpeget som afløser – besvarelser foretages herefter
af Rasmus og Tue.
4.0 Økonomi
4.1 Hans orienterede kortvarigt om økonomien, men herudover blev
punktet udskudt på grund af sygdomsafbud fra Torben. Emnet
genoptages ved næste bestyrelsesmøde.

Rasmus Strack
og Tue Brix

Torben Dyhrberg
(og Hans H.
Andersen)

5.0 Orientering fra Webmaster
5.1 Erik havde fremsendt webmasterorientering på mail.
Det fremgår at arbejdet med ny hjemmeside er godt på vej, og at
den vil byde på forbedret sikkerhed. Der vil imidlertid være en række
ændringer, herunder vil vi ikke kunne benytte den nuværende
funktion med et lukket område for bestyrelsen. Erstatninger blev
drøftet, herunder Dropbox. Bestyrelsen overvejer løsninger, og
genoptager punktet på næste bestyrelsesmøde.
6.0 DOF Travel
6.1 Der er god efterspørgsel på DOF Travels udbud - alle rejser sælges,
og der er lige nu kun to storture med ledige pladser.
Tirsdagsvagten fungerer.
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Emne:
7.0 Fugleværnsfonden
7.1 Bestyrelsen har fra Fugleværnsfonden modtaget anmodning om
tilskud, med oplistning af ønskede aktiviteter og indkøb, og med
begrundelser. Bestyrelsen er bekendt med stor arv, tilgået Fugleværnsfonden, hvorfor DOF København (Hans) kontakter fonden for
afklaring af status på arven hhv. af fondens aktuelle behov.
8.0 Picalegatet
8.1 Der er indtil nu uddelt Pica-legat til fem modtagere. De foredrag,
modtagerne skal afholde, planlægges af David. Det blev foreslået at
et par indlæg afvikles ved næstkommende generalforsamling.
8.2 Beskrivelsen af Pica-legatet og af tildelingskriterier på DOF
Københavns hjemmeside er tilstrækkelige, og bevares.
9.0 Arrangementer for nye og for aktive medlemmer
9.1 Arrangement for nye medlemmer af DOF København
9.2 Frands må trække sig fra planlægning af arrangementet. Opgaven
overdrages til Lars N. Andersen og Rasmus, der vil kunne hente
bistand fra Inge og Frands.
Ifølge budget, vedtaget på seneste generalforsamling, udgør samlet
budget for introduktion til nye medlemmer (møde + tur) kr. 15.000,-.
9.3 Hans undersøger antallet af nye medlemmer og fremskaffer deres
kontaktoplysninger, som overdrages til arrangørerne.
9.4 Arrangement for aktive medlemmer af DOF København
9.5 David og Tue er bagud med planlægningen, men fortsætter.
Ifølge budget, vedtaget på seneste generalforsamling, udgør samlet
budget for tur for aktive medlemmer kr. 40.000,-.
10.0 DOF’s hæderspris 2016
10.1 Tildelingen af DOF’s hæderspris offentliggøres på
repræsentantskabsmødet i november.
10.2 Jan fremskaffer liste over tidligere modtagere af DOF’s hæderspris,
som rundsendes til bestyrelsen.
11.0 Medlemsundersøgelsen
11.1 Det blev besluttet at spørgsmål til medlemmerne, som bestyrelsen
kunne finde relevante, rundsendes i bestyrelsen og drøftes på
næste møde.
Primært formål med undersøgelsen er, jf. også pkt. 10.1 i referatet
af seneste møde, at komme i kontakt med flere medlemmer af DOF
København. Sekundært formål kunne være at skabe grobund for
flere aktive frivillige.
12.0 Fugletælling, Naturpark Amager
12.1 Formålet med en eventuel optælling vil være at sikre et godt og
sagligt grundlag for DOF Københavns deltagelse i debatter og
rådsarbejde m.m. i forbindelse med etablering af Naturpark Amager.
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Ansvar:

Hans H. Andersen

David B. Collinge

Rasmus Strack
og Lars N.
Andersen

Hans H. Andersen

David B. Collinge
og Tue Brix

Jan Nielsen

Alle

Hans H. Andersen
og Tue Brix
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Emne:

Ansvar:

Bestyrelsen besluttede at fugletælling skal indeholde alle ynglefugle
i det område, der i fremtiden vil høre under Naturpark Amager.
Hans og Tue påtog sig at udarbejde opgavebeskrivelse til opslag på
hjemmesiden, og vil forsøge at inddrage Erik. Opgavebeskrivelsen
skal rundsendes til bestyrelsen og vil blive drøftet på næste møde.
13.0 Velkomst til nye medlemmer
13.1 Velkomsthilsen fra DOF København, i den foreliggende udgave,
udsendes til nye medlemmer af DOF (Erik har aftalt med DOF at
den udsendes sammen med DOF velkomstskrivelse).
14.0 Drøftelse af forhold fra extramurale møder m.m.
14.1 Inge fortalte om deltagelse i møde i Grønt Råd for Dragør/Tårnby.
14.2 Jan har gennemført tur på Nivå Strand med ca. 55 deltagere og 39
arter.
14.3 David har deltaget i grønt råds udvalgsmøde på Frederiksberg.
14.4 Bestyrelsesmedlemmernes forskellige fugleoplevelser siden sidst
blev kort drøftet.
14.5 Forskellige henvendelser til DOF København blev drøftet.
15.0 NPU-orientering
15.1 Foreløbigt referat fra Naturpolitisk Udvalg er modtaget og blev
drøftet.
16.0 Repræsentantskabet i DOF
16.1 Rasmus tilmelder sig repræsentantskabsmødet i november.
Efter mødet: Rasmus meddeler at han desværre ikke kan deltage.
16.2 Foreløbig dagsorden for repræsentantskabsmødet blev drøftet. Der
afholdes ikke formøde for DOF Københavns repræsentanter i denne
omgang.

Rasmus Strack

17.0 Mødedatoer første kvartal 2017
17.1 12. januar 2017 kl. 17.00: Ordinært bestyrelsesmøde
16. februar 2017 kl. 17.00: Ordinært bestyrelsesmøde
9. marts 2017 kl. 17.00: Formøde inden generalforsamling
9. marts 2017 kl. 19.00: Generalforsamling
18.0 Eventuelt
18.1 Ingen emner
19.0 Næste møde (dato, tid, mødested)
19.1 Næste møde er aftalt til 3. november 2016 kl. 17.00
19.2 Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V
20.0 Distributionsliste
20.1 Referatet udsendes til mødedeltagere og til fraværende
20.2 Efter godkendelse lægges referatet på DOF Københavns
hjemmeside
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Tue Brix
Erik Agertoft
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