DOF København
Referat af bestyrelsesmøde 2022-01-20
Dato:

2022-01-20

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V

Til stede:

Ingelise Aarøe Petersen (referent)
Frands E. Jensen
Alice Nørhede
David Collinge
Ole Vesterlund

Afbud:

Tue Brix
Torben Dyhrberg
Ask Emil Brix Selmer
Via Zoom Gæst Stefan Stürup

Emne:

Ansvar:

1.0 Valg af referent og ordstyrer
1.1 Ordstyrer: Alice
1.2 Referent:
Ingelise
2.0 Kommentarer og opfølgning sidste møde
2.1 Referat af møde 2021-12-09. Godkendes på næste møde
3.0 Økonomi
3.1 Der var intet særligt at rapportere om økonomien. Bl.a. pga. Covid-19
bruger vi færre penge end budgetteret.
3.2 Vi havde modtaget forespørgsel fra Hans Harrestrup på vegne af
redaktionsgruppen, der redigerer jubilæumsskriftet.

Ingelise

Jubilæumsskriftet ser ud til at blive noget dyrere end ventet- Vi vil
foreslå at der indhentes tilbud fra mere end én bogtrykker, at der evt.
trykkes færre eksemplarer og at det færdige jubilæumsskrift lægges
op på vores hjemmeside og DOFs publikationer.
Bo Kayser indtræder i redaktionen

3.3 Der var ønske om at få sat et max. beløb på tilskud til ophold på
fuglestationer. Vi enedes om at der max kan bruges 3 x 9000 kr./år,
der fordeles efter først-til-mølle princippet. Frands skriver det ind i
budgetforslaget for 2022. Frands rundsender kladde til forslag til
behandling på næste rep.møde om tilskud til fuglestationspraktikanter.

Frands

Vi skal afvente generalforsamlingens accept før vi kan melde noget
ud i begge tilfælde (3.2 og 3.3).
4.0 Nyt fra NPU, grønne råd, brugerråd m.m.
4.1 Der er stadig megen aktivitet vedr. Amager Fælled, Nordhavn og
Aflandshage vindmøllepark. Og så er der hele spørgsmålet om
Lynetteholm, som er påbegyndt. Der afventes svar på flere områder.
4.2 Der er fundet nye kommunerep. Torben Dyhrberg erstatter Rene
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Rantzau i Hvidovre, Thyge Enevoldsen erstatter David Collinge i
Frederiksberg, Stefan Stürup overtager Inge Christiansens poster i
Tårnby og Dragør.
Alice
5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.
5.1 Kursusudvalget. Pga. Covid blev foredrag med Per Ekberg aflyst,
desværre ret sent. Forsøges afholdt senere.
Tue rapporterede, at der var 19 tilmeldte til rovfuglekurset, hertil
købes en extra feltdag, 10 til ”vinterens svømmefugle” og 13 til
mågekurset, alle ved Klaus Malling Olsen.
Et kursus i tips og tricks er i støbeskeen (Hvad er tips og tricks? Det
bør nok uddybes lidt)
Fuglestemmekurset ved Jan Kiel er fuldtegnet med 20 deltagere.
5.2 DOF Travel
Frands meddelte, at der er møde i uge 4 med to nye medlemmer i
DOF Travel-udvalget.
DOF Travels hjemmeside skal fornyes og det er vist en dyr sag- Ask
Emil vil gerne se på det og komme med gode forslag.
DOF Travels symposium går i år til Sprogø. Bestyrelsen bliver
inviteret, og datoen er 2022-02-19.

Tue

Ask Emil

6.0 Orientering fra Webmaster
6.1 En henvendelse vedr. FaceBook fra en organisation blev omtalt -vi
enedes om at det er for enkeltpersoner at være medlem i DOF KBHs
facebookgruppe.
6.2 DOFbasen 330 nye medlemmer i 2021. Kort med mere er up-to-date
7.0 Igangværende sager og aktiviteter
7.1 Jubilæumsskrift -se under økonomi

8.0 Nye Sager og Aktiviteter
8.1 Kan vi finde nye medlemmer til bestyrelsen?
8.2 Tue skriver til dem, der er på valg til generalforsamlingen, et talepapir
til dirigenten samt til den påtænkte dirigent

Tue

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen
9.1 Intet nyt herom. Vi afventer generalforsamlingen
10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen
10.1 Egon Østergård har et ønske om at vi skriver lidt om
Naturnationalparker – evt. i næste nyhedsbrev
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10,2 Ørneklubben har bedt om hjælp, og Alice har meldt sig
10,3 Fuglekasser til Ørstedparken – hjælp til en spejdergruppe -Grete
Sonne og DOF ung har taget kontakt
11.0 Eventuelt
11.1 Vi havde en samtale over zoom med vores rep. i HB, Stefan Stürup.
Vi ønskede at få en bedre kommunikation mellem DOF Kbh. og HB
Vi enedes om at vi inviterer Stefan med som gæst til vores møder, og
vi vil bestræbe os på bedre gensidig orientering.
12.0 Næste møde
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag 2022-02-17 kl. 17.00 i
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140,
Efterfølgende møde 2022-03-10 kl. 17 inden generalforsamlingen kl.
19.
Distributionsliste
Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og
uploades til Dropbox.
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