DOF København
Referat af bestyrelsesmøde 2019.11.14
Dato:

2019.11.14

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

Til stede:

Ingelise Aarøe Petersen
David B. Collinge
Ole Vesterlund
Tue Brix

Afbud:

Alice Nørhede
Torben Dyhrberg
Ask Emil Brix Selmer (referent)
Frands E. Jensen

Emne:

Ansvar:

1.0 Valg af referent og ordstyrer
1.1 Ordstyrer: David
1.2 Referent: Ask Emil
2.0 Godkendelse af referat fra 2019.09.12 og 2019.10.24
2.1 Referaterne var ikke udsendt i tilrettede versioner, og vil først kunne
godkendes på næste møde (19/12-2019).

Tue Brix

3.0 Økonomi
3.1 Ingen gennemgang, da Frands ikke deltog.
4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.
4.1 Erik Agertoft har meldt sig ud af NPU, men vi har fået en
henvendelse fra Jens Mortensen ifb. med nyhedsbrevet. Vi har talt
med et tidligere bestyrelsesmedlem i DOF Sønderjylland, som er
flyttet til vores område, men som ikke ønsker at indgå i bestyrelsesarbejde på nuværende tidspunkt. NPU vil måske invitere Jens til et
møde 6. januar, og se om det er et samarbejde de ønsker.
4.2 Ingelise og Tue var til møde om ”Pas på kortene” hos Naturstyrelsen
(NST).
Det var et godt møde med deltagere fra alle DOF-lokalafdelinger, og
fra alle NST’s enheder.
”Pas på kortene”, kort udarbejdet af NST som kortlægger
yngleområder for rovfugle, spætter mm. og hvilke træer de er i, blev
gennemgået. NST beder om hjælp fra DOF så hele landet kan
dækkes.
Vi vil undersøge om vi kan informere om Pas på-kortene i
nyhedsbrevene, så folk kan indrapportere ting der er relevante.
Vi vil prøve at videreformidle til Atlas-koordinator når vi modtager
kort, for at følge op på de indrapporteringer vi får.
4.3 Alice var til seminar hos RUC (afholdt af center for Natur- og
Nationalparksforskning) om biodiversitetskrisen. Det blev foreslået
at der etableres områder uden aktiviteter, og områder omkring dette
med formindsket aktivitet, så specielt larmende eller forstyrrende
adfærd (MTB f.eks.) holdes i periferien.
NPU har forsøgt at kontakte kommunerepræsentanter, for at høre
mere om hvad der foregår i de forskellige kommuner for at danne
sig en fornemmelse af hvad der bliver gjort for fugle mm. i deres
kommuner.
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5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.
5.1 DOFbasen:
Caféaften kan først afholdes en gang i det nye år, da David har
meget travlt for tiden. Det kan evt. afholdes i marts når fuglene
begynder at starte op og DOFbasen er lidt mere stabil, da David er
på en beta-version lige nu som ikke virker.
6.0 Orientering fra Webmaster
6.1 Der sker ikke så meget på webben – Facebook går udmærket,
Sigrid Andersen inviterede en masse mennesker, hvilket har givet
omkring 70 nye medlemmer.
7.0 Igangværende sager og aktiviteter
7.1 Fotos af bestyrelsesmedlemmerne:
Billeder modtaget fra Alice, Ingelise, Frands. Tue, Torben og Ole
fremsender denne uge, David ligeså da hans billede er blevet væk.
Ask Emil laver en præsentation klar i næste uge, som sendes til
Alice til brug i nyhedsbrevet.
7.2 Nyhedsbrev:
Nyhedsbrevet blev sendt ud, og her har vi fået rigtig mange positive
svar. Der blev sendt 300. Vi vil ikke sende til folk der ikke aktivt har
tilmeldt sig via Min Side.
Vi vil inkludere et link i ”Fugle og Natur” med henvisning til at
tilmelde sig nyhedsbrevet.
7.3 Årshjul og fælleskalender:
Årshjul er overordnet færdigt, men der tilføjes fortsat begivenheder
som vi kommer i tanke om dem, og vi reviderer igen til januar.
Fælleskalender er oppe at køre, men skal lige sættes op på alles
enheder.
7.4 Friluftsrådet lokalforeningspulje:
Vi har fået bevilget 16.000,00 til hjælp med projekt for børn og
cykeltaxaer. Det ville være rart at købe nogle kikkerter til brug i
sådan nogle arrangementer. evt. et fælles teleskop til dem der ikke
har på sådanne ture. Vi skal have et sæt på 10-15 kikkerter, 5 bøger
og et teleskop.
Frist er i morgen for at søge hos friluftsrådet til dette, hvilket vi ikke
kan nå men der kommer andre muligheder med et mere konkret
bud.
7.5 Temadag for frivillige:
Der holdt et møde (4/11-19) med planlægning af temadag/tur for
frivillige, som søges afviklet i sidste halvdel af april 2020.
Efterfølgende møde blev aflyst, men afholdes snarest.
8.0 Nye sager og aktiviteter
8.1 Møde i DOF’s Repræsentantskab:
Fuglestationer skal være tættere på selvforsynende og tjene penge,
forestående personalereduktion og besparelser adviseres i den
udsendte pakke. Desuden skal der drøftes strategiplanlægning for
de næste fire år. Vi bliver 13 deltagende fra DOF København.
Referat af bestyrelsesmøde 2019.11.14

Ansvar:
David Collinge

Alice Nørhede,
David Collinge

Ask Emil Brix
Selmer

Alice Nørhede

Ole Vesterlund

Alice Nørhede og
bestyrelsen

Alice Nørhede,
David Collinge,
Ole Vesterlund og
Tue Brix

Bestyrelsen

Side 2/3

DOF København
Referat af bestyrelsesmøde 2019.11.14
Emne:
Ved fremtidige møder i Repræsentantskabet ønsker vi så mange
tilmeldte som muligt, så tidligt som muligt (også suppleanter) – hvis
der er for mange tilmeldte, har vi råd til at betale for en eventuel 15.
deltager (som så ikke er stemmeberettiget).
8.2 Julefrokost:
Afholdes i Madklubben på Vesterbrogade. Ingelise inviterer jf.
nærmere beslutning.
9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen
9.1 Arrangement for nye medlemmer:
Hvis det skal afholdes i januar eller februar 2020 skal der indkaldes i
december. David trækker sig fra denne post.
Møde aftales snarest.
10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen
10.1 David redegjorde for 2-3 NPU-sager (Isfugl Sydhavn, Isfugl
Tryggevælde).
10.2 Vi har modtaget mange positive henvendelser om nyhedsbrevet, og
en enkel afmeldelse.
Layoutet være mere spændene, og vi arbejder videre på det.
11.0 Eventuelt
11.1 Ole afholder tur 18. april 2020 til Klydesøen med DOF Vestsjælland
– han regner med at kunne tage den, men spørger nu om en
eventuel afløser i god tid, da han her en rejse til USA der måske kan
ligge der, men det afklares snarest. Det er også foreløbig dato for
frivillige-turen, så der skal planlægges noget.

Ansvar:

Ingelise Aarøe
Petersen

Ingelise Aarøe
Petersen,
Ole Vesterlund,
Tue Brix

David Collinge

Ole Vesterlund

12.0 Næste møde
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 19. december 2019
kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København.
12.2 Møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes den 23. og 24. november
2019.
12.3 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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