
 

 

Referat af møde i DOF Københavns bestyrelse  

den 17. april 2018 i Fuglenes Hus 

 

Til stede: Hans Harrestrup Andersen, David B. Collinge, Tue Brix, Alice Nørhede, Ingelise Aarøe Petersen, 

Torben Dyhrberg og Frands E. Jensen 

Afbud: Jan Nielsen  

 

Hans indledte mødet med at byde de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Alice og Ingelise, velkommen. 

1. Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig 

 Ordstyrer: Hans Referent: Frands Lukkeansvarlig: Frands 

2. Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamling, begge 22. marts 

Begge referater blev godkendt. David lægger dem på hjemmesiden. 

3. Økonomi, herunder betalingsgodkendere 

DOF (og dermed DOF Kbh.) er endnu ikke overgået til Merkur Andelskasse. Lars Engmark anslår, at 

det vil ske pr. 1. maj. 

Betalingsgodkendere bliver Hans, Frands og Tue 

Med skift af kassererposten fra Torben til Frands skal vi have ændret data i CVR-registret. Frands taler 

med Lars Engmark herom. 

DOF Travels overskud i 2017, ca. kr. 122.000, kan fordeles i henhold til aftalen med DOF Travel. DOF 

Kbh. behøver ikke midler herfra. Frands orienterer DOF Travels forretningsudvalg herom. 

4. Webmasterorientering 

 Intet herunder 

5. Nye sager og aktiviteter 

 a. E-mail af 9. april fra Egon Østergaard vedr. midler fra Friluftsrådet 

  … blev drøftet. Forslag behandles ved næste bestyrelsesmøde 

 b. PICA-legatansøgning 

  Vi godkender Louises ansøgning om kr. 10.000. 

6. Igangværende sager og aktiviteter 

a. Referat af møde ang. arvesagen 5. april (Tue, Frands, Hans) 

 Tue, Hans og Frands fortalte om mødet. Vi skal holde møde med DOF Nsj. om arven. Gilbjerg 

Fuglestation blev nævnt som et oplagt emne at bruge i hvert fald en del af pengene på. 

b. Adgangsforhold Saltholm (Hans) 

 Vi lægger op til et møde med Ejerlauget for Saltholm for at tale om adgangsforholdene. 
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c. Fuglekurser ved Klaus Malling Olsen. Status (Hans) 

 Klaus har accepteret vores anmodning om at holde fuglekurser. Første kursus bliver i august. Skal 

annonceres i Fugle og Natur og på vores hjemme- og FB-sider. Priserne for deltagerne blev fastlagt 

til kr. 700 for Rødvig-kurset, kr. 800 for Falsterbo-kurset og kr. 450 for Ølsemagle-kurset. 

d. Mursejlerkasser 

 Hans har tre mursejlerkasser, som kan sættes op på Frederiksberg, når tid er. Det skal selvfølgelig 

helst være inden ynglesæsonen. 

7. Nyt fra NPU, Grønne Råd, m.m. 

 Tue og Alice følger op på sagen om viber på en mark i Smørum. 

8. Nyt fra øvrige DOF-udvalg og -grupper m.m. 

 Intet herunder 

9. Opdatering af aktivitetslisten 

Hele listen blev gennemgået og de afgåede bestyrelsesmedlemmers (Inge Christiansen og Erik Agertoft) 

ansvarsområder blev genfordelt. Hans barsler med en ny liste snarest. 

10. Repræsentantskabsmødet på Bornholm 21.-22. april 

 Hans forklarede om repræsentantskabsmødet. Følgende deltager for DOF Kbh.:  

 Valgte medlemmer, nuværende bestyrelse: Hans, David, Tue, Frands – afbud fra Jan og Torben 

 Andre valgte medlemmer: Inge Christiansen, Erik Agertoft, Morten Møller Hansen, Alex Rosendal, 

Poul Holm (Roskilde), Solveig Jonasson (Roskilde) – afbud fra John Frisenvænge og Elsebeth Gludsted 

(Grågæssene) 

 Suppleant: Leonilda Viera 

 Yderligere deltagere: Alice og Ingelise 

 På grund af indkomne afbud optræder alle 12 deltagende som fuldgyldige repræsentanter for DOF Kbh. 

med tale- og stemmeret. DOF Kbh. har ret til at stille med 14 personer. 

11. Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst 

a. BirdingPal til brasiliansk fotograf (Tue/Hans) 

 Fotografen er blevet anbefalet kontakt til Birding Pal og har takket for forslaget. 

b. Elektronisk turaflysning (David) 

 David sender videre til Grågæssene, da sagen vedrører senior-turene. 

c. Malene vil gerne have en fugletur 15. juni 

 Tue og Ingelise håndterer dette. 

d. Sømosen 

 Håndteres af Torben 

e. Ugler i mosen 

 Sagen videresendes til NPU. 
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12. Datoer for kommende møder 

 Der er allerede aftalt bestyrelsesmøde 9. maj. Yderligere bestyrelsesmøde afholdes 3. juli, begge kl. 17 i 

Fuglenes Hus. 

13. Eventuelt 

Intet herunder 

 

 

Frands Jensen – 29. april 2018 

 

 

Oversigt over planlagte møder og arrangementer 

9. maj kl. 17.00 i Fuglens Hus: Bestyrelsesmøde 

3. juli kl. 17.00 i Fuglens Hus: Bestyrelsesmøde 


