DOF København
Referat af bestyrelsesmøde 2019.10.24
Dato:

2019.10.24

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

Til stede:

Ingelise Aarøe Petersen
Frands E. Jensen
Ole Vesterlund
David B. Collinge
Alice Nørhede

Afbud:

Ask Emil Brix Selmer
Tue Brix (referent)
Torben Dyhrberg

Emne:

Ansvar:

1.0 Valg af referent og ordstyrer
1.1 Ordstyrer: Ask Emil
1.2 Referent: Tue
2.0 Godkendelse af referat fra 2019.09.12
2.1 Referatet var ikke udsendt i tilrettet version, og vil først kunne
godkendes på næste møde (14/11-2019).
3.0 Økonomi
3.1 Overskud fra DOF Travel er under overførsel. Der er overført til DOF
Travel Fonden, overførsel til DOF København hhv. til
Fugleværnsfonden pågår.
3.2 DOF Roskilde har fået en tildeling på 25.000 kroner for deres lokale
arbejde. Pengene mellemlander foreløbigt hos DOF København.

Frands E. Jensen

Frands E. Jensen

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.
4.1 Erik Agertoft er udtrådt af Naturpolitisk Udvalg (NPU). Bestyrelsen
beklager Eriks udtræden, og vil på forskellig vis søge efter en
afløser for Erik.
5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.
5.1 DOFbasen:
David har foreslået caféaften om brug af DOFbasen. Bestyrelsen
tilslutter sig ideen.
5.2 DOF Travel:
De fleste af DOF Travels ture er udsolgt. Det forsøges at få lavet
nogle kortere ture som supplement til de allerede planlagte ture.
6.0 Orientering fra Webmaster
6.1 Alice har meldt afbud til dagens møde på grund af rejse, men har
tidligere udsendt oplæg til nyhedsbrev. Nyhedsbrev, og fremgangsmåde ved udsendelse (blandt andet samkørsel mellem DOF’s CRMsystem og det påtænkte mailprogram for håndtering af afmeldinger
m.m.), blev kort drøftet, og emnet genoptages når Alice er tilbage.

David B. Collinge

Alice Nørhede

7.0 Igangværende sager og aktiviteter
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7.1 Temadag for frivillige:
Der er aftalt møde (4/11-19) med planlægning af temadag/tur for
frivillige, som søges afviklet i sidste halvdel af april 2020.
7.2 Fotos af bestyrelsesmedlemmerne:
Der rykkes fortsat for portrætter af bestyrelsesmedlemmerne.
Portrætter sendes til Ask Emil.
7.3 Årshjul og fælleskalender:
Ole havde udarbejdet oplæg til årshjul (oversigt over årligt
tilbagevendende aktiviteter), og havde tilrettet med bestyrelsens
tilføjelser.
Ask Emil kan nu oprette brugere til fælleskalender for bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer kan medtage enheder (PC, iPad, Androidenhed…) med relevant kalenderprogram ved næste møde, så
kigger han på det.
7.4 DOF Københavns fuglekurser 2019:
Der er nu afholdt tre af årets fire kurser med Klaus Malling Olsen
(”Vadefugle 1” og ”Vadefugle 2” samt ”Rovfugle), ”Måger” afholdes i
midten af november. Tue sender sædvanlig mail til deltagerne, når
kurset kommer lidt tættere på.
Bestyrelsen drøftede fremgangsmåde ved deltageres afbud til vores
fuglekurser. Af hensyn til økonomisk overblik og planlægning vil vi
ikke kunne refundere indbetalte deltagergebyrer ved afbud.
7.5 Midler fra pulje i Friluftsrådets lokalforeningspulje:
Vi har fået bevilget 50% af det beløb, vi ansøgte om. Vores
planlagte arrangement udskydes til maj 2020. Det beløb, der vil
mangle til gennemførelse af arrangementet, vil blive foreslået
dækket af midler fra bestyrelsen.
7.6 ”Åbent Landbrug” med Landbrug og Fødevarer:
Vi deltog i Landbrug og Fødevarers arrangement den 15. september
2019 på Kalvebod Fælled fra kl. 10.00 til 16.00. To
bestyrelsesmedlemmer, et menigt DOF København-medlem og en
af de lokale caretakere stod på Villahøj med kikkerter og teleskoper
og tog imod besøgende. Et godt stykke over 100 mennesker kom
forbi, og fik set fx havørn, knarand, grågås, bramgås, rørhøg,
dværgfalk, tårnfalk og sortklire.
7.7 Foredragssæsonen 2019-2020:
• Luise Ekberg fortæller om fiskeørnen i Gribskov den 30/10-19.
• Steffen Brøgger-Jensen og Flemming Pagh fortæller om
Udzungwa Nationalpark den 27/11-2019.
• Magnus Ullmann fortæller om tilblivelsen af udbredelseskort den
15/1-2020.
• Kim Skelmose og Ole Friis fortæller og havørn og DOF’s projekt
Ørn den 20/2-2020.
• Modtageren af Picalegatet og modtageren af vores
ekstraordinære tilskud inviteres til at fortælle i tilknytning til
generalforsamlingen 2020 (planlagt til 12/3-2020). David
arrangerer.
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Ansvar:
Ole Vesterlund,
Alice Nørhede,
David B. Collinge
og Tue Brix

Ask Emil Brix
Selmer

Tue Brix

Alice Nørhede

Alice Nørhede,
David B. Collinge
og Tue Brix
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”Foredragsgruppen” står for foromtale og for den praktiske afvikling
af arrangementerne.
7.8 Frands og Tue deltog i DOF-temadag den 28/9-19 med Lars
Engmark og Christian Sagnotti. Alle lokalafdelinger var inviteret til at
høre om CRM-system (medlemssystem) og om regnskab, og der
bliv herudover talt om forskellige andre emner efter ønske fra
deltagerne, ligesom vi blev vist rundt i huset.
7.9 Mursejlerkasser:
Tue har kontaktet mursejlerprojektet med indskærpelse af
fremgangsmåde for bevilling hhv. for vores afholdelse af udgifter (jf.
også vores referat af mødet 13/6-2019, pkt. 3.2 og 7.1, og referatet
af møde 8/8-2019, pkt. 7.1) samt med anmodning om en status på
projektet. Tue følger op og formidler svaret til bestyrelsen.
8.0 Nye sager og aktiviteter
8.1 Møde i DOF’s Repræsentantskab:
DOF København har ikke emner, som vil søges optaget på næste
møde i DOF’s Repræsentantskab.
Bestyrelsen vil søge overblik over tilmeldinger fra DOF København,
og vil forsøge i passende tid at aktivere suppleanterne, hvis det
bliver nødvendigt. Ingelise undersøger.
8.2 En deltager på DOF Travels tur til Rügen har spurgt om
arrangementer i stil med Ørnens Dag, hvor menigmand kunne
komme til Arrangementer med ornitologer. En ide kunne være at
gøre DOF Travels småture åbne for deltagelse af ikke-DOFmedlemmer i naturens år (2020).
Bestyrelsen synes det er en god ide, og vil opfordre DOF Travel til at
ideen gennemføres.

Ansvar:

Tue Brix

Ingelise Aarøe
Petersen

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen
9.1 Intet at bemærke. Listen er fortsat tilgængelig på bestyrelsens
Dropbox.
10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen
10.1 Arvesagen:
Fugleværnsfonden har kig på et område, der udbydes til salg i
Nordsjælland. Arbejdsgruppen (med medlemmer fra både DOF
København og DOF Nordsjælland) har tilsluttet sig købsforsøg, og
har tilkendegivet overfor Fugleværnsfonden.
10.2 Naturparkrådet:
Inge Christiansen har sendt referat fra møde i Naturparkrådet.
Bestyrelsen vil senere behandle det konkrete indhold, og vil
medtage relevant indhold på det årlige møde med Naturstyrelsen.
10.3 En 1.-klasse har henvendt sig om en gåtur med fuglekigning i uge
43. Alice og Ingelise gennemfører turen.
10.4 Vi er af DOF blevet spurgt hvilke DOF-foldere vil bruger og ønsker
genoptrykt. Ingelise og Frands beder om en præsentation af foldere,
og vil tage stilling på bestyrelsens vegne.
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Petersen
og Alice Nørhede
Ingelise Aarøe
Petersen
og Frands Jensen
Side 3/4

DOF København
Referat af bestyrelsesmøde 2019.10.24
Emne:
10.5 Vi er blevet inviteret til seminar i Center for Natur- og
Nationalparkforskning (CNNF) på RUC den 8. november 2019. Det
menes at Alice vil deltage – Ingelise undersøger.
10.6 Vi er blevet inviteret til workshop med Naturstyrelsen om Pas Påkort i Randbøl den 12. november 2019.
Ingelise og Tue deltager, Ingelise tilmelder.
11.0 Eventuelt
11.1 Der er kommet henvendelse om området ”Tempelkrogen” mellem
Lejre og Holbæk, som er naturforbedret af staten og som nu
angiveligt sættes til salg.
Ingelise sikrer sig at Roskilde er klar over emnet.
11.2 Ingelise fortalte lidt om sin tælletur til Batumi i Georgien. Ingelise så
masser af fugle, og mødte i øvrigt årets modtager af DOF
Københavns Picalegat. Ingelises indtryk var at modtageren var en
meget kompetent, og i øvrigt behagelig, ung mand.

Ansvar:
Ingelise Aarøe
Petersen
(og Alice Nørhede?)
Ingelise Aarøe
Petersen
og Tue Brix

Ingelise Aarøe
Petersen

12.0 Næste møde
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 14. november 2019
kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København.
12.2 Efterfølgende møde afholdes og torsdag den 19. december 2019.
12.3 Næste møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes den 23. og 24.
november 2019.
12.4 Generalforsamling i 2020 vil blive afholdt torsdag den 12. marts
2020.
13.0 Distributionsliste
13.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og
uploades til Dropbox.
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