Referat af møde i DOF Københavns bestyrelse
den 14. december 2017 i Fuglenes Hus
Til stede: Hans Harrestrup Andersen, Erik Agertoft, Inge Christiansen, Frands E. Jensen, David B. Collinge
og Tue Brix
Afbud: Jan Nielsen, Torben Dyhrberg og Søren Hedemand

1.

Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig
Ordstyrer: Erik – referent: Frands – lukkeansvarlig: Hans

2.

Godkendelse af referater fra sidste møder
Referat af møde 29. juni 2017 og referat af møde 2. november 2017 blev godkendt. Erik færdiggør,
arkiverer og offentliggør referaterne.

3.

Økonomi
a.

Torbens ”Forretningsgang for økonomistyring”
Frands gennemlæser og kommenterer.

b.

Tilskud til Køge- og Roskildegrupperne
Frands og Torben svarer Køge-gruppen på henvendelse om støtte.
Hans spørger Roskildegruppen om kontonummer.

c.

Regnskab for 2017 og budget for 2018
Torben og Frands taler med Lars Engmark om, hvad der forventes af DOF Kbh. i forbindelse med
regnskab for 2017. Frands udarbejder budgetforslag for 2018.

4.

Nyt fra Naturpolitisk Udvalg, grønne råd, brugerråd m.m.
a.

Interessentmødet om Naturpark Amager 7.nov.2017 v/Erik
Erik deltog i mødet, hvor der ikke fremkom så meget nyt. Der bliver etableret landingspladser (blå
støttepunkter) for kajakker m.m. ved diget, bl.a. ét ved Sydtårnet.

b.

Natura 2000
Natura 2000-områder bliver generelt indskrænket. Forslag til udvidelser eller nye områder indgives
inden 3. januar 2018. Roskilde Fjord kunne være et emne.

c.

Dialogmøde DOF Naturstyrelsen Østsjælland
Hans deltog heri. Overtrædelser af adgangsbegrænsningerne på Vestamager skal omgående
rapporteres til NS Østsjælland. Det samme gælder rævegrave. Den nye ”nationalpark” Skjoldungelandet blev diskuteret. Mødet er udmærket refereret af Svend Asbirk.

5.

Nyt fra øvrige DOF-udvalg og -grupper m.m.
Kun DOF Travel blev behandlet. Frands fortalte om eventuelt kommende samarbejde mellem DOF
Travel og Naturbutikken om bestilling og betaling for ture.
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6.

Webmasterorientering
Erik og David administrerer Facebookgruppen.

7.

Igangværende sager og aktiviteter
a.

Godkendelse af Ynglefugle-rapporten
Frands tilbød at rette rapporten igennem for sproglige svipsere inden Nytår. Derefter vil den af Erik
blive udsendt på Facebook og DOF Kbh.s hjemmeside. Eriks udkast til ”forklæde” blev godkendt.
Rapporten fordeles yderligere som følger:
af Hans: DOF’s hovedbestyrelse, direktør, Mark Desholm og Knud Flensted
af Hans: Miljøstyrelsen (Lars Dinesen) og Friluftsrådet
af Erik: Københavns Kommune og DN København
af Tue: Alle i Københavns Borgerrepræsentation plus københavnske partiformænd
af Inge: Tårnby og Dragør Kommuner og Parkbrugerrådet for Naturpark Amager

b.

Danish Birder Award – gavekort
Et gavekort på kr. 5.000 til Naturbutikken er bevilget af DOF Kbh. som præmie i forbindelse med
DBA. Sandsynligvis kan ingen i bestyrelsen påtage sig at overrække det personligt.
Frands beder Naturbutikken om at lave gavekortet og beder Torben betale kr. 5.000 til
Naturbutikken. Gavekortet vil derefter blive afhentet i Naturbutikken.

c.

Støtte til Vestamager caretakernes hjemmeside v/Erik
Punktet bortfalder, da caretakerne har besluttet selv at stå for hjemmesiden.

d.

Gilbjerg-rapporten – status på aftalen og opslaget, jf. referatet fra 2. november 2017
Alex Rosendal meddeler, at en person har meldt sig som kandidat til redaktøropgaven. Hans taler
med Hans Meltofte om eventuel trykning af rapporten som særnummer af DOFT.

e.

PICA-legatet – status på oplæg ved tidligere modtagere
Én tidligere modtager af PICA-legatet har undslået sig at fremlægge sine resultater på grund af
forventet rejseaktivitet. Vedkommende kan i stedet skrive en artikel. David taler med
vedkommende. David tager sig desuden af alle øvrige udeståender med tidligere legatmodtagere.

f.

Lokale punkttællingsarrangementer 2018 v/Erik
Vi kobler os på Roskildegruppens arrangement. Hvis der viser sig et stort ønske herom, laver vi et
separat møde i København.

8.

Nye sager og aktiviteter
Der var intet at rapportere herunder.

9.

Aktivitetslisten
"Administrator for facebookgruppen" tilføjes: David og Erik
”Ansvarlig for fuglekurser” tilføjes: Inge og Tue
Tue taler med Lars Jensen om eventuelle fuglekurser i 2018.
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10. Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst
Ørnens dag 25. februar: John Andersen og Bent Bartram, der tidligere år har lavet arrangement ovenfor
Jyllinge Lystbådehavn, trækker sig som ansvarlige for arrangementet. Arne Volf har meddelt, at han
gerne vil træde til som organisator. Erik har spurgt DOF Roskilde v/Solveig Jonasson, om de vil
overtage ansvaret. Det vender Solveig tilbage om efter deres næste møde i januar 2018. Tue vil også
gerne hjælpe til. Hans taler med Uffe Gjøl om formidling.
11. Evt.
a.

Referat fra Housewarming i Fuglenes Hus 23. november v/Erik
Der var ca. 12 tilhørere og gode spørgsmål til Eriks præsentation af DOF Kbh.

b.

Formandsmødet 18. november i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i Dalum 18.-19.
november. Erik deltog i Hans’ fravær. Forskellige emner diskuteredes:
-

Man skal have ”børneattest”, hvis man skal lave arrangementer med børn.

-

Annoncering af ture i Fugle & Natur kan ske med to linjer om hver tur. Det er nok ikke en god
idé for DOF Travel, da det fjerner en del af fleksibiliteten.

-

Kvalitetssikring af billeder i DOF’s publikationer med henblik til hensynet til fuglene,
redefotos, m.m. DOF arbejder aktivt med dette.

12. Aftale om kommende møder m.m.
Dato for den ordinære generalforsamling i 2018 blev fastsat til 22. marts. Tidspunkt 19.00. Sted:
Fuglenes Hus. Erik offentliggør tid og sted på hjemmesiden og Facebook.
Følgende bestyrelsesmøder blev aftalt: 23. januar, 22. februar og 22. marts (inden generalforsamlingen)

Frands Jensen – 17. december 2017
Oversigt over planlagte møder og arrangementer
11. januar kl. 19.30 i Fuglens Hus: Foredrag v/Chr. A. Jensen om Nordøstsibirien
23. januar kl. 17.00 i Fuglens Hus: Bestyrelsesmøde
1. februar kl. 19.30 i Fuglens Hus: Foredrag v/Lars Maltha Rasmussen om pingviner og stormfugle i
Sydpolarområdet og Antarktis
22. februar kl. 17.00 i Fuglens Hus: Bestyrelsesmøde
25. februar ved Jyllinge Lystbådehavn: Ørnens Dag
22. marts kl. 17.00 i Fuglens Hus: Bestyrelsesmøde
22. marts kl. 19.00 i Fuglens Hus: Generalforsamling

