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Dato: 2020.02.17   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

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

David B. Collinge  
Torben Dyhrberg  
Ole Vesterlund 

Afbud: Tue Brix Ask Emil Brix Selmer 

 
 

 Emne: Ansvar: 

1.0 Valg af referent og ordstyrer  
1.1 Ordstyrer: Ole  
1.2 Referent: David / Torben  

   

2.0 Godkendelse af referater  
2.1 Mødereferat fra 2020.01.16 blev godkendt.  

   

3.0 Økonomi  
3.1 Regnskab 2019 

 Der skulle være afholdt et møde i dag den 17.02.2020 hos Lars 

Engmark og June. Dette møde er flyttet til torsdag. 

 Regnskab er på vej – ikke brugt alle projekterede udgifter – fx tur 

for frivillige ikke holdt i 2019; Roskilde 1.500 kr.; seniorer har et 

resultat på 18.000 kr. 

 Fuglekursus omkostning 32.000 kr. og indtægt 18.000 kr. 

 Et foreløbigt resultat viser et overskud på 59.000 kr. fordelt på 

indtægter på 184.000 kr. og udgifter op 125.000 kr. Overordnet 

kan man sige, at der har været et mindre forbrug i 2019 i forhold til 

Budget 2019. 

Frands E. Jensen 

3.2 
 
 

Budget 2020 

 Budgettet er endnu ikke klart. Frands opdaterer vores budget, når 

han atter får adgang til sin computer.  

Frands E. Jensen 

3.3 Ørneklub – ansøgning fra DOF 

 DOF Ørneklub skal snart sættes i søen (Fuglenes Hus). De har et 
ønske om støtte for i alt 100.000 kr., hvor de 60.000 kr. skal gå til 
ture, 10.000 kr. til Ørnens Dag og 30.000 kr. til løn i Fuglenes Hus. 
Bestyrelsen blev enig om at støtte projektet med 50.000 kr. 
Ingelise skriver til Sigrid om vores støtte. 

  
 
 
 

Alle 
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 Emne: Ansvar: 

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m. 
 

 

4.1 NPU 
Årsberetning 2019 er på vej fra John Frisenvænge. 
 

Alice 

4.2 
 
 
 
 
 

4.3 

 
 
 

4.4 
 

 
 
 

4.5 
 

Tårnby Kommune - adgang til fredet område 
Sagen drejer sig om et dige på Vestamager, som Tårnby Kommune 
vil have fredet, men der skal være offentlig adgang. Det vil beboerne i 
området ikke. Inge Christensen, som er lokalkendt i området, deltager 
i det kommende møde. 
 
Vindmøller ud for Stevns 

Alle i bestyrelsen synes, at det er en dårlig idé. Energistyrelsen har en 

igangværende høring – Køgegruppen er på banen. 

Frederiksberg Have – David 
David er medlem af brugerrådet. Den eneste fuglerelevante sag i 

2019-20, er indførelse af fodringsforbud for at forbedre 

søerne/kanalernes vand- og bundkvalitet 

Brætsejlads – Ingelise 
Det er en svær sag. Fuglenes Hus vil ikke gøre noget, selvom det er 
et stort problem mange steder. Der bør være områder, hvor det er 
forbudt. Friluftsrådet er imod et forbud. Alle var enige om, at det er 
meget vigtigt, at der samles data ind for at på synliggjort problemets 
omfang. Alice tager det med i vores næste nyhedsbrev. 
 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m. 
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 Emne: Ansvar: 

5.1 
 
 
 

5.2 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.3 
 

 
 
 

5.4 
 

 
5.5 

DOF Travel 
Det går rigtig godt, især med storture. Det årlige Turleder-symposium 
afholdes lørdag den 7. marts. Her er bestyrelsen også inviteret. 
 
Åbent hus for nye medlemmer 
Bliver torsdag den 4. juni, kl. 17 – 20 i Fuglenes Hus. Det blev bl.a. 

foreslået, at man kunne koble de nye medlemmer på nogle af de DOF 

Travel-busture som ikke er booket helt op. En helt unik mulighed for 

de nye medlemmer at møde erfarne medlemmer. Princippet blev i 

øvrigt afprøvet med held på en tur til Skåne 15. februar. 

Den årlige tur for de frivillige 
Lørdag den 2. maj (se mail fra Alice). Ole præsenterede et 
budgetforslag for 50 deltagere. Samlede udgifter er estimeret til 
43.950 kr. Medtages i budgettet. 
 
Foredragsgruppen 
Skal til og planlægge den nye sæson 
 
DOF-Kbh. medlemmer (Ingelise) 
DOF-Kbh. har i 2019 haft en medlemsfremgang på 2 % 
 
 

Frands E. Jensen 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Der er nu 476 medlemmer på Facebook-gruppen, en rigtig fin 

udvikling efter en målrettet indsats. 
 

6.2 Hjemmeside – den har ikke ret mange besøgende 
 

 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Fuglestemmekurser med Jan Kiel 

Mailen kom desværre ikke igennem til alle (kun 3000 modtog). Kurset 
var fuldtegnet inden for få timer. Gav 100 nye på vores mailing-liste 
Der var desværre 30, som fik afslag på deltagelse på kurset. Vi 
tilbyder Jan Kiel at køre endnu et fuglestemmekursus foråret 2020, 
hvis det ikke er muligt, henviser vi de afviste kursusdeltagere til Jan´s 
kursus i Sorø.  
Vi satser på, at det kan holdes igen til 2021. Jan vil gerne fortsætte.  
Jan tilbyder også trækfuglekursus efter tilsvarende skabelon. Ole 
kontakter ham om et kursus mere til efteråret 2020. 
 

 

7.2 

 
 
 

7.3 
 
 

Årsberetning til generalforsamling 
Indlæg skal sendes til Ingelise ASAP. Når årsberetningen er færdig, 

lægges den på vores hjemmeside. 

Planlægning af generalforsamling den 12. marts 2020 kl. 19  

 Alice, Frands, Ingelise, Torben og Ask Emil (suppleant) er på valg. 

Ingelise 
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 Emne: Ansvar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

7.5 

 
 

 
 

7.6 
 
 

 
 

7.7 
 

 
 

7.8 

Alle ønsker genvalg.  (David, Ole og Tue er ikke på valg i 2020) 

 Der afholdes et kort bestyrelsesmøde kl. 17 med efterfølgende 

spisning. Ingelise undersøger spisested tæt på Fuglenes Hus. 

 Bestyrelsen foreslår Hans Harrestrup Andersen som dirigent. Alle 

var enige om, at det var et rigtig godt valg. 

 Ingelise tjekker hvad vi har stående i Fuglenes Hus af øl, vin, vand 

og chips. Torben sørger for indkøb, hvis der mangler noget.  

Familiedag på Vestamager 

 Bliver flyttet til Naturstafetten som afholdes lørdag den 7. juni 

på Kongelundsfortet. Omkring Naturstafetten er DOF ikke 

nævnt nogen steder. Friluftsrådet løber med hele 

opmærksomheden.  

 Alice sørger for en bod. Det er meget vigtigt, at vi formidler 

DOF og fuglene. Måske også afholde nogle små fugleture. 

Alice tager kontakt til Inge Christensen som er lokalkendt i 

området. 

 Naturstafetten bliver ikke længere den 7. maj, men i stedet den 

7. juni med en bod, som vi kan brug som base til ture, osv. 

Ansøgning fra DOF om tilskud til Ørneklubben 

 Ang. tilskud, se 3.3. 

 Omkring selve Ørneklubben, så kobles Ole på et kommende 

møde. 

Ørnens dag 
Søndag den 23. februar. Det er en god lejlighed til at prøve at hverve 

nye medlemmer, bl.a. uddele vores foldere. Alice har lavet en 

pressemeddelelse, som hun har sendt til Lokalaviser på Amager. 

Fremtidstanker / politikker for DOF – Ingelise 
Vi må gerne komme med gode forslag og idéer til et kommende møde 

med Sirid. Frist til april. 

Ramasjang DR-sagen - Ingelise 

 Sigrid har sendt en mail til alle Lokalafdelings-formænd 

 Ture? Kan vi løfte det? I vores næste nyhedsbrev spørger vi, om 

der er nogen, som er interesseret i at hjælpe. 

 DOF-Ung. Alice skriver til dem  

 Børneattest – Ole snakker med Sirid om det. Alice er med 
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 Emne: Ansvar: 

fremadrettet. 

  
   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Punkttællingsarrangement 2020 

 Thomas Vikstrøm er ansvarlig 

 Der skal findes en dag i efteråret muligvis også med en tur. Erik 

Agertoft har tilbudt sig. Ingelise skriver til Thomas og Erik om 

mulige datoer. En enig bestyrelse bakker op omkring det. 

 

8.2 Sammenlægning af DOF Travel-fonden og DOF’s klimafond? 

 DOF’s Hovedbestyrelse (HB) foreslår at DOF’s klimafond og DOF 

Travel-fonden slås sammen. Merkur Andelskasse vil tilbyde sine 

kunder at købe klimakompensation via DOF. Dette forslag vil 

reducere DOF-Kbh.s indflydelse, men især på sigt kan det også 

give betydeligt flere penge at fordele til nyttige formål. Natur-

bevarelse og klimatiltag går ofte hånd i hånd. Det er vigtigt at 

sikre, at kun en meget begrænset andel af midlerne går til 

administration. Ellers vil det være svært at sikre folkelig 

opbakning. 

 Indspark modtaget fra Alex Rosendal. 

 DOF-Kbh. ser positivt på forslaget, men der er mange aspekter, 

der skal diskuteres med såvel HB som Merkur. Frands skriver til 

Stefan Stürup, som er vores repræsentant i HB, om vores 

betænkeligheder. 

 

8.3 
 

 
 

8.4 
 
 

8.5 

Pica-legatet 
Forsætter – annoncering på Facebook, hjemmeside og i vores 

nyhedsbrev med frist ca. 1/4. 

Fredningssag på Vestamager (Tårnby Kommune) 
Er nævnt tidligere i referatet 
 
DOF-base-aften – David 
Afholdes onsdag den 18. marts 2020 med 11 tilmeldte indtil videre 

 

   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Opgaven pågår - findes fortsat på Dropbox  

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Foredrag – fugle i almindelighed 

Foredrag – Hemmingway Club i Herlev ønsker et foredrag om fugle i 
almindelighed – Erik Agertoft tager sig af sagen. 
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11.0 Eventuelt  
   
   
   

12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 12. marts 2020 kl. 17.00 i 

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København eller på nærliggende 
spisested. 

 

12.2 Generalforsamling i 2020 vil blive afholdt torsdag den 12. marts kl. 
19.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 

 

12.3 Næste møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes den 25. og 26. april 
2020 på Pharmakon Konferencecenter i Hillerød – Milnersvej 42, 
3400 Hillerød. 

 

   
   

13.0 Distributionsliste  
13.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende og 

uploades til Dropbox. 
David og Torben 

   
 


