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Dato: 2019.01.15   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Ingelise Aarøe Petersen 
Frands E. Jensen 
Alice Nørhede 

David B. Collinge 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Hans Harrestrup Andersen 
Torben Dyhrberg 

Jan Nielsen 
Janne Kjær Larsen 

 
 

 Emne: Ansvar: 

1.0 Valg af referent og ordstyrer  
1.1 Ordstyrer: David  
1.2 Referent: Tue  

   

2.0 Godkendelse af referat fra 2018.12.10  
2.1 Referatet blev godkendt  

   

3.0 Økonomi  
3.1 Hans har bedt om ikke længere at være underskrifts-

berettiget/betalingsgodkender i Merkur Andelskasse. Ønsket blev 
efterkommet. 
Ny underskiftsberettiget (i henhold til vedtægternes §6) er Ingelise 
Aarøe Petersen. Frands opdaterer forholdet overfor Merkur 
Andelskasse. 

Frands E. Jensen  

3.2 Indeståender er endnu ikke flyttet til vores nye pengeinstitut, Merkur 
Andelskasse. Frands har bedt om hjælp til overførslen fra Merkur, 
og følger op. 

Frands E. Jensen 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Alice har været til orienteringsmøde om Naturpark Amager-projektet, 

og fortalte om orienteringen. Der er enkelte foreslåede aktiviteter, 
som fra et DOF-synspunkt kan bekymre, og som Alice havde 
forelagt en af kommunens repræsentanter. DOF København 
fortsætter med at følge projektet. 
Oplægget debatteres i øvrigt på de sociale medier. 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 David har rundsendt noter fra formandsmødet (afholdt umiddelbart 

inden repræsentantskabsmødet i november 2018) per mail til 
bestyrelsesmedlemmerne. 

 

5.2 DOF København har inviteret nye medlemmer til gratis deltagelse i 
DOF Travel-bustur. Der er modtaget en del tilmeldinger, og det ser 
ud til at der bliver fuld bus i hvert fald på den første af turene (lørdag 
den 19/1-2019). Ingelise og Tue bliver turledere (bistået af Ingelises 
mand Hans). 

Ingelise Aa. 
Petersen, 
Tue Brix 
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6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Alice har påbegyndt et oprydningsarbejde på hjemmesiden. Alice 

efterspørger fortsat materiale til hjemmesiden. 
Alice Nørhede 

6.2 DOF Københavns Facebook-side har stadig stigning i antallet af 
følgere og likes. 

 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Arvesagen: 

For at sikre at DOF Nordsjællands og DOF Københavns ønsker og 
forslag til anvendelse af arven formidles præcist til Fugleværns-
fonden blev det aftalt at opfordre til et møde med Fugleværns-
fonden. Tue kontakter de tre fra DOF Nordsjælland, som sammen 
med Hans, Frands og Tue deltog i de indledende drøftelser og 
møder. 

Tue Brix 

7.2 Klaus Malling Olsen-kurser: 
Klaus Malling er villig til at gennemføre kurser for DOF København 
igen næste år. Vi har bedt ham sende tilbud med forskellige kurser, 
så vi måske kan udvide paletten med fx et kursus om de mere 
sjældne vadefugle. Tue følger op med Klaus Malling Olsen i løbet af 
februar 2019. 

Tue Brix 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Friluftsrådet udlodder en pulje af økonomiske støttemidler, som man 

kan lægge billet ind på til projekter. Alice forelagde en ide, målrettet 
børn sammen med deres bedsteforældre. Ideen blev drøftet, og det 
blev aftalt at arbejde videre. Alice er tovholder på ideen, og får hjælp 
af Ingelise. 

Alice Nørhede 

   

9.0 Aktivitetslisten  
9.1 Listen er tilgængelig for bestyrelsen i DOF Københavns Dropbox. 

Vi igangsætter en revision af listen, og Alice har påtaget sig rollen 
som indpisker. 

Alice Nørhede 

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 DR har henvendt sig om input til en programserie om Danmarks 

natur. Vi forventer at DOF giver input, men for en sikkerheds skyld 
kontakter Alice Sigrid Andersen. 

Alice Nørhede 

10.2 Danish Birder Awards: 
Arrangørerne bag Danish Birder Awards har henvendt sig med 
ønske om sponsorat af en pris til uddeling. 
DOF København besluttede ikke at sponsere i år. 

 

10.3 Gilbjerg-rapporten: 
Alex Rosendal har sendt beskrivelse af tre personer, som kunne 
tænke sig at redigere materialet fra Gilbjerg Fuglestation, og 
udarbejde rapport. Bestyrelsen besluttede hvilken ansøger, vi 
foretrækker, og hvilken vi ikke anser for egnet, og vil forelægge 
vores opfattelse for Alex. 

 

10.4 Ørnens Dag: 
Der blev fundet nogle bestyrelsesmedlemmer, som gerne vil stille op 
til med teleskoper i Jyllinge og på Vestamager. Alice meddeler til 
Mads Oddershede eller Anders O. W. Nielsen. 

Alice Nørhede 
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11.0 Eventuelt  
11.1 Forberedelser til generalforsamlingen blev drøftet.  
11.2 Pica-legatet (ansøgningsfrist m.m.) blev drøftet.  

   

12.0 Næste og kommende møder  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21. februar 2019 kl. 17.00 i 

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Efterfølgende møde afholdes den 18. marts 2019  
12.3 Generalforsamling 2019 afholdes den 18. marts 2019 kl. 19.00 i 

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

   

13.0 Distributionsliste  
13.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og 

uploades til Dropbox.  
Tue Brix 

   
 

 
 


