DOF København
Referat af bestyrelsesmøde 2017.02.28
Dato:

2017.02.28

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

Til stede:

Hans Harrestrup Andersen
Erik Agertoft
Torben Dyhrberg
Inge Christiansen
Jan Nielsen

Afbud:

David B. Collinge
Frands E. Jensen (delvis)
Tue Brix (referent)

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 2016.12.15
2.1 Referatet blev godkendt
3.0 Økonomi
3.1 Økonomiske forhold, herunder kassebeholdning, blev opsummeret
af Torben.
3.2 Torben fremlagde budgetforslag for 2017, som blev drøftet, og i
mindre grad justeret. Ny version af budgettet udsendes af Torben.
3.3 Orientering til lokalgrupper Roskilde og Køge samt Seniorgruppen
om udbetaling og regnskab m.m. (jf. referater af DOF Københavns
bestyrelsesmøder 2016.06.16 og 2016.09.01) er udsendt af Torben.
Der åbnes, efter konkret aftale med Torben, mulighed for at
lokalgrupperne ikke selv fører regnskab over de udbetalte midler.
3.4 Oprettelse af Erik Agertoft som godkender af udbetalinger i Danske
Bank udestår stadig. Torben er, som tidligere aftalt, i færd med
oprettelsen.

Torben Dyhrberg
Torben Dyhrberg

Torben Dyhrberg

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd, brugerråd m.m.
4.1 Hans resumerede fra seneste NPU-møde.
Aftalt møde med kontaktpersoner er blevet udsat. Endvidere var
Nationalpark Skjoldungernes Land blevet drøftet – der findes budget
og er udpeget chef.
4.2 Der er fundet en kommunerepræsentant for Egedal Kommune.
4.3 Fugleværnsfonden
DOF København er blevet orienteret om at Fugleværnsfonden har et
projekt med oprettelse Naturcenter på Nordhavnstippen,
København. Projektet skal behandles på næste møde i Grønt Råd.
5.0 Nyt fra øvrige DOF-udvalg
5.1 Ingen bemærkninger
6.0 Orientering fra Webmaster
6.1 Ingen bemærkninger
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7.0 Sager og aktiviteter
7.1 Erik orienterede om det afholdte DOF-basekursus, som var
fuldtegnet. Deltagertilkendegivelse viser at kurset var vellykket.
7.2 Pica-legatet 2016
Der er aftalt afholdelse af i alt fire præsentationer, to ved
generalforsamlingen 16. marts 2017 og to ved foredragsaften 21.
marts 2017.
7.3 Ansøgningsfrist for Pica-legatet 2017 blev sat til 15. april 2017.
David udarbejder opslag, som af Erik uploades på hjemmeside og
vores Facebookside.
7.4 Tur for aktive
Strategi for arrangementet blev drøftet, da seneste tur ikke fik
tilmeldinger nok og måtte aflyses. Bestyrelsens aktivitetsliste
opdateres som følge af drøftelsen.
7.5 Medlemsundersøgelse
Hans foreslår at alle ud- og indmeldte kontaktes med undersøgelse,
som kan besvares per mail. Der var i 2016 454 indmeldte og 401
udmeldte. Hans tilretter spørgeskema og sørger for udsendelse.
Behandling af indkomne svar gennemføres af Hans og Torben.
E-mail til besvarelse, under dof.dk-domænet, oprettes af Erik. Mails
tilgår Hans og Torben.
7.6 Kampagnemedlemmer
Erik har efter undersøgelse konstateret at en række medlemmer
indmelder sig i butikken for at opnå rabatter, og at disse nye
medlemmer i al væsentlighed falder fra igen.
7.7 Tur for nye medlemmer
Tur for nye medlemmer planlægges af Inge, Jan og Tue
7.8 Møde/foredrag for nye medlemmer
Møde for nye medlemmer planlægges af Inge, Jan og Tue
7.9 Professionel fugletælling Amager Naturpark
Opfordring til afgivelse af tilbud på fugletælling jf. tidligere referater
er udsendt til seks potentielle tilbudsgivere og slået op på vores
hjemmeside Facebookside. En ønsker ikke at afgive tilbud, og to
tilbud er modtaget indtil nu. Frist for bestyrelsens modtagelse af
tilbud er den 15. marts 2017.
7.10 Opdatering af samarbejdsaftalen mellem DOF København og DOF
Travel.
Oplæg til ny aftale er af Frands udsendt til udvalgsmedlemmer.
Udvalgsmedlemmer har kommenteret, og Frands reviderer
oplægget inden udsendelse til bestyrelsen.
8.0 Nye sager og aktiviteter
8.1 Generalforsamlingen 16. marts 2016
Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling er udsendt og
offentliggjort på DOF Københavns hjemmeside, vores hjemmeside
og i ”Fugle og Natur”.
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David B. Collinge

David B. Collinge

Hans H. Andersen
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Inge Christiansen,
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Tue Brix
Inge Christiansen,
Jan Nielsen,
Tue Brix

Frands E. Jensen

Frands E. Jensen,
Tue Brix
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8.2

8.3

8.4
8.5

Generalforsamlingen afholdes på Frederiksberg Campus under
Københavns Universitet (tidligere Landbohøjskolen), Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg . Der er kortbilag ved indkaldelsen.
Bestyrelsen mødes kl. 18.30 til formøde.
Der serveres et mindre traktement, som indkøbes og medbringes af
Frands (drikkevarer) og Tue (chips).
Gilbjerg Fuglestation
Bestyrelsen har modtaget opfordring til DOF København om at
finansiere rapport, sammenfattet af de observationer, der fra 1994 til
2012 er gennemført fra Gilbjerg Fuglestation.
Det blev aftalt at Hans forespørger Videnskabeligt Udvalg om den
videnskabelige værdi af en sådan rapport, og at svaret vil indgå i
fremtidig behandling af opfordringen.
DOF’s attestforhold, herunder børneattester m.m., er blevet afklaret.
Kun frivillige i DOF-regi, der arrangerer aktiviteter specielt for børn,
skal kunne fremvise børneattest.
DOF København har anmodet om en plads i Vandråd Øresund.
Kurser for kommunerepræsentanter
Afholdelse af kurser for kommunerepræsentanter overdrages til
NPU.

Ansvar:

Hans H. Andersen

9.0 Aktivitetslisten
9.1 Aktivitetslisten opdateres jf. pkt. 7.4 og efter generalforsamlingen
med nyvalgt bestyrelse.
10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst
10.1 Fri som fuglen
Østerbro Bibliotek vil afholde en fuglefest med dekorering af
fuglekasser og andet, og har forhørt sig om DOF København kunne
medvirke.
Bestyrelsen har ikke kapacitet til at bidrage. Hans melder tilbage.
10.2 Fugleskilte i Utterslev Mose
Der er rettet henvendelse til DOF København om udarbejdelse af
nye fugleskilte i Utterslev Mose.
DOF København kan ikke påtages sig en sådan opgave, hvilket
Hans giver tilbagemelding om.
10.3 Ørnens Dag
Ørnens dag blev afholdt den 26. februar 2017 i Jyllinge og på
Vestamager.
10.4 Natur- og fuglevenner i Lyngby
Et netværk søger frivillige til at bidrage med fx fugleture og andet for
især flygtninge.
Arrangement er annonceret på DOF Københavns på Facebookside.
10.5 Klippen
DOF København har tidligere modtaget henvendelse om at
gennemføre nogle fugle-(og natur-)ture for udsatte borgere i
Københavns Kommune, og har erklæret sig velvilligt indstillet.
Tue kontakter Klippen for afklaring af diverse forhold
(transportmuligheder, interesser og andet).
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10.6 Naturliv for Alle, Roskilde
DOF København har modtaget en henvendelse om et frivilligt
aktivitetsprojekt i Roskilde med fokus på natur.
Hans videresender henvendelsen til Solveig Jonassen, lokalgruppe
Roskilde.
10.7 Morgenfugletur for børnefamilier, Ishøj
En naturvejleder i Ishøj har henvendt sig til DOF København med
ønske om en fuglekigger, der kan varetage en to morgenture for
børnefamilier, der har deltaget i et arrangement med overnatning i
det fri. Bestyrelsen behandler henvendelsen via indbyrdes e-mails.
11.0 Eventuelt
11.1 E-mail-adresser: Det blev aftalt at alle skriftligt meddeler hvilken email-adresse, DOF København-relaterede emner skal tilgå. Tue
samler disse i en liste, som uploades til Dropbox.
11.2 Af flere årsager har et par DOF-ansatte, også tilknyttet DOF Ung,
måttet forlade deres stilling i DOF. Hans har overfor DOF
tilkendegivet at det fremstår yderst uheldigt og uhensigtsmæssigt at
unge medarbejdere ikke har kunnet fastholdes i DOF.
11.3 Re-branding
DOF København har modtaget oplæg til elementer i re-branding
(brugen af engelsk begreb findes i teksten og er ikke DOF
Københavns valg).
Bestyrelsen vil, i indbyrdes mails, forholde sig til det udleverede. Alle
bedes gennemse og vurdere det modtagne inden 19. marts 2017.
Hans varetager det videre forløb.

Ansvar:
Hans H. Andersen

Alle,
Tue Brix

Hans H. Andersen

12.0 Næste og kommende møder
12.1 Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 16. marts 2017 kl. 18.30
12.2 Kommende møder:
16. marts 2017 kl. 18.30: Formøde inden generalforsamling
(bemærk ændring af tidspunkt)
16. marts 2017 kl. 19.00: Generalforsamling
13.0 Distributionsliste
13.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og
uploades til Dropbox
13.2 Efter godkendelse lægges endeligt referat på DOF Københavns
hjemmeside.
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