Referat af møde i DOF Københavns bestyrelse
den 23. januar 2018 i Fuglenes Hus
Til stede: Hans Harrestrup Andersen, Erik Agertoft, Frands E. Jensen, David B. Collinge og Tue Brix
Afbud: Jan Nielsen, Torben Dyhrberg og Inge Christensen

1.

Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig
Ordstyrer: Erik

2.

Referent: Frands

Lukkeansvarlig: Hans

Godkendelse af referater fra sidste møder
Referat af møde 14. december 2017 blev godkendt. Dog sender Erik en mindre rettelse til Frands, som
indfører den, hvorefter Erik offentliggør referatet på hjemmesiden.

3.

Økonomi
a.

Torbens ”Forretningsgang for økonomistyring”
Der var i det store og hele enighed om de rettelser, som Frands havde foreslået.

b.

Tilskud til Køge- og Roskildegrupperne
Hans skriver til Køge- og Roskilde-grupperne, at de hver får kr. 8.000 i tilskud til aktiviteter i 2018.
Køgegruppen får beløbet udbetalt på én gang snarest, mens Roskilde-gruppen indsender bilag til
kassereren, som derpå refunderer udgifterne.
Hans inviterer Køgegruppen til møde i forbindelse med næste bestyrelsesmøde 22. februar.

c.

Regnskab for 2017 og budget for 2018
Lars Engmark, der kort deltog i mødet, informerede, at arbejdet med årsregnskab for 2017 for DOF
Kbh. ikke var begyndt endnu og først kunne forventes afsluttet ultimo februar.

4.

Nyt fra Naturpolitisk Udvalg og diverse råd
Friluftsrådet har forespurgt om kandidater til valg af kredsrepræsentanter. Bestyrelsen har spurgt DOF
Kbh.s kommunerepræsentanter, om de kunne tænke sig at kandidere.

5.

Nyt fra øvrige DOF-udvalg og -grupper m.m.
Kun DOF Travel blev behandlet. Alex Rosendal har foreslået, at DOF Travel arrangerer en tur til Nepal
i samarbejde med Birdlife Nepal. Frands kunne oplyse, at Ole Brauer fra DOF Nordsjælland er i gang
med at søge en sådan tur arrangeret. Frands følger op med Ole. Frands kunne også oplyse, at DOF
Travel har opgivet foreløbig at lave ture til Saltholm, da ejerlaugets regler for færdsel på øen ikke giver
muligheder for en meningsfyldt fugletur.

6.

Webmasterorientering
DOF Kbh.s Facebook-side er endegyldigt lukket. Nu har vi kun Facebook-gruppen.
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7.

Igangværende sager og aktiviteter
a.

PICA-legatet
Fristen for ansøgninger til årets PICA-legat er 9. april.
David har talt med Malou, en tidligere modtager af legatet. Hun vil gerne skrive en artikel, f.eks. en
”kort nyt”-artikel til DOFT, men vil ikke binde sig til at holde foredrag på generalforsamlingen.
David har kontaktet to andre tidligere legatarer, som skylder et foredrag. De har dog ikke svaret
endnu.

b.

Opfølgning på Ynglefugle-rapporten for Kalvebod Fælled
De, der skulle fordele rapporten til div. øvrighedspersoner og politikere, har stort set fået det gjort.
De sidste vil snart være på vej.

c.

Status på Gilbjergrapporten
Der er intet nyt om selve udarbejdelsen. Rapporten skal i givet fald udgives som et særnummer af
DOFT.

d.

Danish Birder Awards
Arrangementet blev en succes, og bidragene til præmier fra DOF Kbh., et gavekort på kr. 5.000 til
Naturbutikken, og fra DOF Travel, et gavekort på kr. 1.500 til en tur med DOF Travel eller varer
fra Naturbutikken, blev vel modtaget.

e.

Fuglekurser
Tue taler med Lars Jensen, om Lars kan tænke sig at lave nogle fuglekurser for DOF Kbh.s
medlemmer. Hvis det ikke lykkes, må vi prøve at finde en anden underviser.

8.

9.

Nye sager og aktiviteter
a.

Hans prøver at finde en egnet dato for møde med Naturstyrelsen om Ynglefuglerapporten. Lars
Maltha, der p.t. er bortrejst, behøver ikke være med.

b.

Foredrag v. Lars Maltha 1. februar. Det blev diskuteret, hvem der kan komme lidt i forvejen for at
gøre AV-udstyr klar.

Aktivitetslisten
Da Erik ikke genopstiller til bestyrelsen ved generalforsamlingen, skal en del punkter på aktivitetslisten
genfordeles. Søren, der er udtrådt af bestyrelsen, slettes fra samtlige aktiviteter.
David indtræder som webmaster-suppleant (pkt. 6).
Kun Hans optræder som kontaktperson til Køge- og Roskildegrupperne (pkt. 21).
Kun Tue er ansvarlig for arrangementer for DOF Kbh.s aktive (pkt. 22).

10. Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst
a.

Bæredygtig byturisme. Tue taler med Inge, om hun vil bidrage med dette. Det lyder som noget, der
skal medføre betaling, hvis det bliver til noget.

b.

Parkbrugerråd Assistens Kirkegård. Sagen henvises til NPU.
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c.

Evt. bypark på DSB-areal på Vesterbro. Hans svarer, at vi står til rådighed for eventuelle konkrete
spørgsmål, men at der ikke ser ud til at være meget ”fugl” i sagen.

d.

Der er møde om resultaterne af Atlas III d. 28. februar. Der vil være en udflugt til Kattinge Vig i
forbindelse med mødet.

e.

Ørnetælling 27.-28. januar. Der er opslag på lokale facebook-grupper.

f.

Ørnens Dag 25. februar. Roskilde-gruppen v. Solveig overtager arrangementet i Jyllinge. Tue
planlægger at deltage.

11. Evt.
Det blev diskuteret, hvordan man skaffer nye medlemmer til bestyrelsen. Der var enighed om, at
personlige kontakter er at foretrække. Da vi har afprøvet en del af disse uden held, vil Tue skrive et
udkast til et indlæg på hjemmesiden og Facebookgruppen om bestyrelsesarbejdet.

Frands Jensen – 29. januar 2018
Oversigt over planlagte møder og arrangementer
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

