DOF København
Udkast til referat af bestyrelsesmøde 2020.12.17
Dato:

2020.12.17

Sted:

Virtuelt (Teams)

Til stede:

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

Afbud:

Tue Brix
Ole Vesterlund
Torben Dyhrberg

Emne:
1. Valg af referent og ordstyrer
Ordstyrer: Alice
Referent: Frands
2. Kommentarer og opfølgning til sidste bestyrelsesmøde 2020.11.16
Der var ingen nye inputs til DOF’s visionspapir.
Ole tjekker med Mads Oddershede, hvad der sker i Ørneklubben, og hvordan
ekstrabevillingen, der blev vedtaget på Rep.mødet i november, kan bruges.
3. Økonomi
a. Intet væsentligt nyt siden sidst.
b. Har vi haft tab, der kan dækkes af Friluftsrådet? Nej, ikke umiddelbart.
c. Vi har fået en ansøgning om støtte til difitalisering af Pica (DOF Kbh.s lokalblad, der
blev udgivet i en årrække). Vi ser positivt på ansøgningen.
4. Nyt fra NPU, grønne råd, brugerråd, m.m.
Alice nævnte, at NPU har behandlet en række sager:
- Mountainbike-spor i Hareskoven
- Paraglidere på Kofoeds Enge
- Digeforhøjelse ved Damhusengen
- Grusgraveri i Bregnerød
- Omkalfatring af Hvidovre Strandpark
- Lynetteholm – høring i gang
5. Nyt fra øvrige DOF-udvalg, -grupper m.m.
Foredragsudvalget vil forsøge sig med afholdelse af foredrag via internettet. Alice
tager kontakt til holdere af planlagte foredrag.
6. Orientering fra Webmaster
Alice oplyste, at DOF Kbh. i øjeblikket har ca. 700 følgere på Facebook.
7. Igangværende sager og aktiviteter
a. Mursejler-projektet: Der er indtil nu opsat 41 mursejlerkasser på otte skoler, en
boligblok og et vandtårn. Initiativet har fået god omtale i lokalblade. Bestyrelsen
udtalte stor tilfredshed med projektet.
b. Golfprojektet er blevet udsat. Torben tager kontakt for at lodde stemningen for en
fortsættelse.
8. Nye sager og aktiviteter
a. Hvilke aktiviteter vil DOF Kbh. fremover støtte økonomisk?
Frands forslog nogle generelle regler: Det skal være aktiviteter, der …
- forbedrer forholdene for fuglene og/eller fuglekiggerne.
- ikke umiddelbart kan støttes tilstrækkeligt fra anden side.
- har perspektiver
- er længerevarende
- ikke ruinerer DOF Kbh.

Ansvar:

Ole

Alice

Torben
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Emne:

b.
c.
d.
9.

10.
11.

12.

13.

Ansvar:

Støtte kan vedtages på et bestyrelsesmøde, hvis det er indenfor årets budget. Hvis
den pågældende støtte overskrider budget for det pågældende år, skal det behandles
på en generalforsamling.
Generalforsamling i DOF Kbh. afholdes tentativt 11. marts 2021. Formen afgøres af
Corona-situationen.
Årshjulet: Ørnens dag: Søndag 28. februar 2021
Fuglenes dag: Tilsyneladende ikke annonceret endnu
Velkomstbrev til nye medlemmer: Alice rundsender et udkast.
Arbejdsfordeling i bestyrelsen
Følgende tilføjet: Kontaktpersoner for virtuelle aktiviteter: David og Tue.
Boligbirding-koordinator: Ingelise
Henvendelser til og fra bestyrelsen
Ingen punkter
Eventuelt
Frands bad om en tilføjelse til referatet fra generalforsamlingen, der angiver, at
bestyrelsen konstituerede sig uændret. Tue har lavet en sådan tilføjelse.
Næste møder
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.00 via Teams.
Efterfølgende bestyrelsesmøde afholdes mandag den 22. februar 2021 kl. 17.00
Distributionsliste
Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og uploades til Dropbox.
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