Referat af møde i DOF Københavns bestyrelse
den 09-12-21 kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140
Deltagere (fysisk): Ask Emil Brix Selmer, Alice Nørhede, Ingelise Aarøe Petersen, Ole Vesterlund og Tue Brix
Deltagere (Teams): Frands Jensen
Afbud: Torben Dyhrberg og David Collinge
Referent: Ask Emil Brix Selmer
1. Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig
a. Tue Brix, Ask Emil Brix Selmer og Ingelise Aarøe Petersen
2. Kommentarer og opfølgning til sidste møde den 07-10-21
a. Ingen kommentarer/opfølgning til sidste bestyrelsesmøde
3. Økonomi
a. Overførsel til Fugleværnsfonden og Klimafonden er der uoverensstemmelse mellem
budget og regnskab?
i. Der er ikke nogen uoverensstemmelser med Fugleværnsfonden, da der ikke har
været noget overskud fra DOF Travel at dele ud hverken i 2020 eller 2021.
ii. Klimafonden: Der har været storture. Der bliver fulgt op på om der mangler
betaling.
b. Tilskud til Fuglestationsobservatører-fortsat afklaring
i. Emnet blev diskuteret på formandsmødet i forbindelse med
repræsentantskabsmødet i november. Det er fortsat noget som de enkelte
lokalafdelinger vil forsøge at gøre, hvis budgettet tillader det. Det blev afvist at DOF
hovedforeningen betaler, så det er op til de enkelte afdelinger at administrere
udbetalinger og vælge om det skal gøres eller ej.
ii. DOF København vil stille skriftligt forslag til Repræsentantskabet, om at det bliver
hovedforeningens ansvar for ikke at stille medlemmer af mindre afdelinger
dårligere. Dette var der bred opbakning til i bestyrelsen.
4. Nyt fra Naturpolitisk Udvalg, grønne råd, brugerråd m.m.
a. Inge Christiansen stopper, og Stefan Stürup overtager hendes poster i Tårnby og Dragør
b. Brugerrådene vil formodentligt blive lagt sammen til 1 i stedet for den nuværende
opdeling.

5. Nyt fra øvrige DOF-udvalg, - grupper m.m.
a. Opfølgning på møde i DOF’s Repræsentantskab
i. Fastholdelse af medlemmer. DOF København er generelt tilfredse med
lokalafdelingens indsats, mest af alt fokus på:
1. Kurser
2. Ture for nye medlemmer
ii. Indgået samarbejde mellem DOF-formanden og jægernes formand, med henblik på
et samlet indspark mod faunakriminalitet (primært nedskydning af rovfugle) som
skal gøre opmærksom på problemstillingen.
iii. Mht. havvindmølleparker skal DOF være mere konstruktiv i kritikken, med fokus
på forslag hvor parkerne kan placeres med mindre gener, i stedet for blot at afvise
forslag hvis de er problematiske.
iv. DOF København føler ikke der er kommet afklarende svar mht. spørgsmålet om
kontingentforøgelsen på repræsentantskabsmødet.
v. DOF København vil invitere kontaktpersonen i HB (Stefan Stürup) til et møde, da
bestyrelsen føler at der bliver lyttet for lidt til lokalafdelingerne i nogle sager,
heriblandt budget til “aktiviteter for børn og unge” som DOF KBH 2 år i træk har
stillet forslag om til rep. møde og som begge gange blev stemt hjem, men budgettet
er fortsat det lavere tal. Hvordan kan det være, når Repræsentantskabet gang på
gang viser, at der er ønsket et højere beløb.
6. Webmasterorientering
a. Intet at melde
7. Igangværende sager og aktiviteter
a. Kurser
i. Jan Kiel kursus er blevet meldt ud i går, og der er allerede 7-8 tilmeldinger. Der skal
laves en fordeling i bestyrelsen af vagterne, hvor han er herinde.
ii. Der vil komme et “tips & tricks”/teorikursus med Klaus Malling Olsen, der har
fokus på f.eks. feltbestemmelser, gode observationsstæder for træk og andre ting
der kan hjælpe deltagerne med at få mere ud af deres fugleture.
b. Fondsansøgning til fugletårn på Kalvebod fælled.
i. Dette udskydes til næste møde.

8. Nye sager og aktiviteter
a. Fastlæggelse af dato for generalforsamling (deadline 04-01-22)
i. 10. marts 2022 i Fuglenes Hus kl. 19.00
ii. Bestyrelsesmøde fra kl. 17.00
b. Skal vi have kursus i DOFs naturpolitik /Knud Flensted på programmet?
i. Beslutning udskydes til efteråret næste år, så bestyrelsen kan se resultatet af den
tilpasning som bliver udarbejdet.
c. Ørnens dag
i. AE/TB står i Jyllinge
ii. Alice/Ingelise/Frands er ved Sydtårnet på Amager
9. Arbejdsfordeling for bestyrelsen
Udsat til efter generalforsamlingen.
10. Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst
a. Endnu en børne-unge henvendelse fra Volden- er rundsendt
i. Ole kontakter personen der har rettet henvendelse for at etablere en fast kontakt
og udveksle idéer for hvad hun ser i et børne-unge samarbejde med DOF KBH.
11. Evt.
Næste møde: 20. januar 2022 kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140
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