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DOF København 
Vesterbrogade 138-140 Hvem har nogle elektroniske husskader, 
1620 København V vi kan smække på hér? 
 
 
 
 

Bestyrelsesmøde torsdag den 7. januar 2016 kl. 17:00 i Fuglenes Hus 
 
 

Mødeleder:  Hans Harrestrup Andersen 

Referent:  Frands E. Jensen 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lars Nørgaard Andersen, Christian Wodstrup Christiansen, Inge 
Christiansen, David B. Collinge, Jan Nielsen 

Afbud (bestyrelsesmedlemmer): Tue Brix, Torben Dyhrberg 

Specielt inviterede (hele mødet): Sigrid Andersen, Alex Rosendal 

 
 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Møde med DOF’s direktør, Sigrid Andersen 

 a) Præsentation af bestyrelsen og medlemmernes ansvarsområder 

 b) Hvilke områder har vi brugt tid på, og hvilke er vi og skal vi i gang med i lokalafdelingen? 

 c) Direktørens orientering om arbejdet i Hovedbestyrelsen og Fuglenes Hus samt ønsker vedr. det 
fremtidige samarbejde med DOF-Kbh. og de øvrige lokalafdelinger. Samt hvad direktøren i 
øvrigt gerne vil drøfte og orientere bestyrelsen om 

3. Alex Rosendals oplæg vedr. cafemøder med medlemmerne 

4. Godkendelse af december 2015-referatet. Opfølgning på hængepartier fra december-mødet 

5. Økonomi 

6. Hjemmeside og Facebook. Hvor langt er vi med ajourføring? 

7. Kommende arrangementer og møder herunder møde m. DOF-Nordsjælland 21. januar 

8. Meddelelser fra extramurale møder/aktiviteter 

9. Uddelegering af ansvarsområder til bestyrelsesmedlemmerne 

10. Øvrige emner til diskussion 

11. Eventuelt 
 

REFERAT 
 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Hans Harrestrup Andersen blev valgt til ordstyrer og Frands E. Jensen til referent. 

2. Møde med DOF’s direktør, Sigrid Andersen 

Bestyrelsesmedlemmerne og gæsterne præsenterede sig selv. 

Sigrid Andersen har allerede besøgt fem lokalafdelinger. DOF skal have fornyet strategi i 2017, og 

lokalafdelingernes meninger skal inddrages. 

Bestyrelsen tilkendegav deres mening om DOF og naturpolitik generelt. Blandt andre følgende 

emner blev diskuteret: 
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- Unge medlemmer – for at få flere unge medlemmer i DOF kan det tilrådes at gå lidt mere til 

stålet mht. miljø, klima og biodiversitet 

- Medlemsundersøgelser 

- Personale, projektmedarbejdere og frivillige i Fuglenes Hus 

- DOF-basen 

- Fuglestationer 

- Udvikling af Fuglenes Hus 

- Fugletællingsjubilæum 

3. Alex Rosendals oplæg vedr. cafemøder med medlemmerne 

 Alex Rosendal fremførte sit forslag om at indføre et møde-udvalg i DOF-Kbh. med det formål at 

arrangere f.eks. foredrag, caféaftener, årlige fællesture, julefrokoster og arrangementer for nye 

medlemmer. Udvalget bør bestå af et par bestyrelsesmedlemmer og øvrige resourcepersoner. 

 Bestyrelsen var positiv overfor forslaget, og det blev besluttet at nedsætte et sådant udvalg, som 

foreløbig består af Christian W. Christiansen, David B. Collinge og Alex Rosendal.. 

4. Godkendelse af december 2015-referatet 

 Referatet blev godkendt. 

5. Økonomi 

  Punktet blev udsat, da kassereren ikke var til stede. 

6. Hjemmeside og Facebook. Hvor langt er vi med ajourføring? 

 Christian W. Christiansen meddelte, at alt er à jour, bortset fra, at bestyrelsesreferatet fra februar 

2015 skal lægges på hjemmesiden. (Det er sket i mellemtiden.) 

7. Kommende arrangementer og møder herunder møde m. DOF-Nordsjælland 21. januar 

 Møde for nye medlemmer 7. april, som tidligere vedtaget, må ændres, da mødelokalet er optaget. 

 Det blev diskuteret, hvad mødet med DOF-Nordsjælland 21. januar skal indeholde. Hans 
Harrestrup Andersen vil kontakte DOF-Nordsjælland for at udveksle ideer. 

 Til generalforsamlingen 17. marts er følgende på valg: Lars Nørgaard Andersen, David B. Collinge, 
Frands Jensen og Jan Nielsen. Erik Agertoft har indvilget i at stille op som dirigent og vil i øvrigt 
også opstille til bestyrelsesvalget. 

 Fuglestemmekurser løber af stablen i foråret ved Lars Jensen. Se nærmere på hjemmesiden  

 4. april fortæller Niels Krabbe om sit liv. 

 Frank Egholm afholder fuglesnittekursus lørdag 2. april. 

 Fuglenes Dag afholdes 29. maj. Eventuel deltagelse fra DOF-Kbh. skal diskuteres. 

8. Meddelelser fra extramurale møder/aktiviteter 

 Lars Nørgaard Andersen var til møde i Grønt Råd i København 17. december. Der diskuteredes 
bl.a. problemstillinger omkring de mange løse hunde alle steder i Københavns parker og anlæg. 
Den planlagte kunstgræsplæne i Utterslev Mose bliver formentlig ikke til noget, da der var stor 
modstand fra flere fronter. 

Punkt 9 blev ikke behandlet pga. tidnød. Det tages op på det næste møde. 
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10. Øvrige emner til diskussion 

 Aflønning af foredragsholdere blev diskuteret. Det blev besluttet, at det er rimeligt at aflønne 
foredragsholdere i DOF-Kbh.s regi med kr. 3000, uanset om de er medlemmer af DOF eller ej. 
Derudover betaler vi deres rimelige transportudgifter. 

11. Eventuelt 

 Intet herunder 

 

Frands E. Jensen / 14. januar 2016 

 

Kommende møder – alle torsdage: 

Bestyrelsesmøder: 11. februar, 17. marts (inden generalforsamlingen) 

Møde med DOF-Nordsjælland: 21. januar 

Generalforsamling: 17. marts 

Møde med nye medlemmer: Dato i foråret besluttes senere 


