DOF København
Notat efter webmøde i bestyrelsen 2020.05.14
Dato:

2020.05.14

Sted:

Mødet afholdt som webmøde i Microsoft Teams

Til stede:

Ingelise Aarøe Petersen
Frands E. Jensen
Alice Nørhede
David B. Collinge
Ask Emil Brix Selmer

Afbud:

Ole Vesterlund
Torben Dyhrberg
Tue Brix (referent)

Note: Mødet blev, i lighed med sidste møde, afholdt som webmøde på grund af Covid-19.

Emne:

Ansvar:

1.0 Godkendelse af notat efter webmøde 2020.04.14
1.1 Notatet blev godkendt.
2.0 Aflysninger og gennemførelser i maj og juni 2020
2.1 Ingelise fortalte om møde i DOF Travel.
Storture er aflyst frem til november måned. Busture vil forhåbentlig
blive genoptaget fra september måned. DOF Travel-småture i
København aflyses til og med juni måned.
3.0 Generalforsamling DOF København 2020
3.1 Det blev besluttet at afholde den udskudte generalforsamling i DOF
København den 27. august 2020. Form og sted vil blive besluttet
senere, og vil afhænge af Corona-situationen. Alice medtager
datoen i næste nyhedsbrev.

Alice Nørhede

4.0 Kommende bestyrelsesmøde m.m.
4.1 Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 18. juni 2020 kl. 17.00 i
Fuglenes Hus.
4.2 Foredragsgruppen møde en time før (altså den 18. juni 2020 kl.
16.00 i Fuglenes Hus).
5.0 Eventuelt
5.1 NPU-kommissorium blev drøftet.
De flest i bestyrelsen er vist enige om at vi ønsker et sådant
kommissorium for NPU’s arbejde. NPU menes at have udpeget
ansvarlige for oplæg til kommissorium, og Ingelise vil spørge om
arbejdets stade.
5.2 Arbejdsdeling mellem DOF og lokalafdelingerne blev drøftet.
Emnet bør drøftes yderligere, og kriterierne for hvem der gør hvad
og i hvilke sammenhænge bør måske tages op af DOF’s
Repræsentantskab.

Notat efter webmøde 2020.05.14

Ingelise Aarøe
Petersen

Side 1/2

DOF København
Notat efter webmøde i bestyrelsen 2020.05.14
Emne:

Ansvar:

5.3 Børne- og ungdomsarbejde i DOF 2021: Det ser ud til at det
budgetterede beløb i 2021 vil være nede på det niveau, vi fik øget
ved Tues ændringsforslag på mødet i DOF’s Repræsentantskab i
november 2019. Vi følger emnet, blandt andet ved at holde øje med
punktet i næste budget.
5.4 David fortalte at der muligvis vil være vilje til at opsætte mursejlerkasser på Frederiksberg Rådhus. David har formidlet kontakt til
Jesper Toft.
6.0 Næste møde
6.1 Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 18. juni 2020 kl. 17.00 i
Fuglenes Hus, København.
Generalforsamling i 2020: Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00
7.0 Distributionsliste
7.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og
uploades til Dropbox.
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