
 

 

Referat af møde i DOF Københavns bestyrelse  

den 9. maj 2018 i Fuglenes Hus 

 

Til stede: Hans Harrestrup Andersen, Alice Nørhede, Ingelise Aarøe Petersen og Frands E. Jensen 

Afbud: Jan Nielsen, David B. Collinge, Tue Brix, Torben Dyhrberg 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig 

 Ordstyrer: Alice Referent: Frands Lukkeansvarlig: Hans 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 17. april 

Referatet blev godkendt. Alice lægger på hjemmesiden. 

3. Økonomi, nyt om bankskift og betalingsgodkendere 

Vi har nu overført et beløb til Merkur, så vi kan teste, om det virker. Frands vil begynde at betale 

løbende regninger fra Merkur. Når alt er gennemprøvet overfører vi resten af vores indestående til 

Merkur. 

Betalingsgodkendere bliver Hans, Frands og Tue 

4. Webmasterorientering 

 Grågåsen er nu på hjemmesiden. Alice opdaterer om nødvendigt hen ad vejen. 

5. Nye sager og aktiviteter 

 Intet herunder 

6. Igangværende sager og aktiviteter 

a. Ansøgning om midler fra Friluftsrådet. Ingen forslag 

b. Arvesagen; hvor langt er vi? 

 Vi er ikke så langt. Møde med DOF Nsj. aftalt til 6. juni, hvor Hans er forhindret, kan afholdes og 

Tue og Frands deltage, hvis DOF Nsj. synes, det er en god ide. (Det synes de ikke, så der er 

foreslået nyt møde 6. august. Tue og Frands har bekræftet.) Hans har meddelt Forretningsudvalget, 

at de først hører fra DOF Kbh./Nsj. efter sommerferien. 

c. Adgangsforhold Saltholm 

 Friluftsrådet har sendt udkast til et fælles brev fra DOF Kbh. og Friluftsrådet til Taarnby Kommune 

om sagen. Hans kommenterer brevet, hvorefter Friluftsrådet sender det. 

d. Fuglekurser ved Klaus Malling Olsen. Status  

 Hans effektuerer bestilling og annoncering. 

e. Mursejlerkasser 

 Hans har meddelt rette vedkommende, at tre mursejlerkasser kan afhentes i Naturbutikken. Vi kan 

derimod ikke finansiere lift eller stillads, eller hvad der måtte være nødvendigt til opsætning. 

f. Sømosen 
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 Vi venter på udspil fra Torben inden næste NPU-møde. 

g. Kalvebod-rapporten 

 Hans nævnte, at det ville være fantastisk, hvis vi kunne få Caretakerne til at foretage optælling 

hvert år. Hans taler med dem via Erik Agertoft. 

7. Nyt fra NPU, Grønne Råd, m.m. 

 Der har været møde i Dyrehaven om brug af naturen. Det ville være fint med en TV-udsendelse om 

hensynsfuld færd i naturen. 

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

 Hans meddelte, at Niels Riis udtræder af Intud. Der skal vælges fire nye medlemmer til vakante pladser. 

9. Opdatering af aktivitetslisten 

Alice har opdateret listen. Det blev besluttet at slette Torben under ”Årsrapport” og skrive Ingelise på 

”Møder og ture for nye medlemmer”.  

10. Henvendelser til bestyrelsen siden sidst 

DOF Ung har ansøgt om kr. 10.000 til ungdomslejr i Skagen. Bestyrelsen er positive, men vi vil gerne 

se et budget og et regnskab. Action? 

11. Datoer for kommende møder 

 Det aftalte bestyrelsesmøde 3. juli holdes, hvis der kan mønstres mindst fem deltagere. Tue bestiller 

spisning. 

12. Eventuelt 

Intet herunder 

 

 

Frands Jensen – 21. maj 2018 

 

 

Oversigt over planlagte møder og arrangementer 

3. juli kl. 17.00 i Fuglens Hus: Bestyrelsesmøde 

6. august kl. 18 på Nødebo Kro: Møde om arven (Hans, Tue, Frands) 


