
Udkast til referat af møde i DOF Københavns bestyrelse  

den 18-08-22 kl.17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140. 

 

Deltagere: Ask Emil Brix Selmer, David Collinge, Frands Jensen, Nicolai Halvorsen og Tue Brix 

Afbud: Alice Nørhede, Ingelise Petersen, Ole Vesterlund og Torben Dyhrberg 

1. Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig 

a. Ordstyrer – David Collinge 

b. Referent – Ask Emil Brix Selmer 

c. Lukkeansvarlig – Frands Jensen 

2. Kommentarer og opfølgning til sidste møde den 27-06-22 

a. Referat fra juni mødet d. 27 juni ikke udsendt endnu. 

3. Økonomi 

a. Intet nyt på økonomi, der bliver brugt beskedne beløb her og der. 

4. Nyt fra Naturpolitisk Udvalg, grønne råd, brugerråd m.m. 

a. Alice: Grønt Råd, Egedal kommune: stor interesse for min promovering af mursejlere og 

muligheder for at hjælpe dem fra kommunal side. 

5. Nyt fra øvrige DOF-udvalg, - grupper m.m. 

a. Der er ikke blevet indkaldt til arrangementsudvalgsmøde endnu. 

b. DOF Travel – turen til Svalbard kom afsted, og det blev meldt at det var en fremragende tur. 

Der er behov for flere småtursledere. 

c. Der arbejdes på en web baseret frontend til DOFbasen som skal erstatte den gamle app, der 

er uddateret og ikke længere fungerer på nyere iPhones og Android. Det forventes at denne 

udgives i år. 

6. Webmasterorientering 

a. Intet nyt. 

b. AE hjælper DOF Travel med valg af ny webhost samt basisopsætning af hjemmeside. Det 

bliver formodentligt en managed wordpress løsning hos f.eks. Nexcess 

Der hyres muligvis konsulent til at lave design og basis til hjemmesiden, som herefter drives 

af DOF Travel. FEJ indkalder til møde mellem Morten Rasmussen, AE og FEJ snarest. 

7. Igangværende sager og aktiviteter 

a. Introtur til nye medlemmer 27-08-22 kl. 09.00–12.00  

i. Hvor mange har tilmeldt sig? 

1. 5 p.t. 

ii. Hvem gør hvad og hvem deltager? 

1. Alice deltager og har pjecer med 

2. FEJ annoncerer turen på DOF Travels hjemmeside (gjort) 

b. Den nye bestyrelse – er der orden i foto? 

i. Ikke endnu, AE laver og sender til Alice 

c. Jubilæumsskriftet 



i. Der finpudses en smule med tilføjelse af billeder her og der, men skriftet er færdigt. 

d. Aflandshage Havvindmøllepark Vindmølleparken 

i. Anita Pedersen har skrevet en indsigelse. 

8. Nye sager og aktiviteter 

a. Ørnekoordinator 

i. Vi har ørn i Kongelunden, og måske andre steder lokalt. Der mangler stadig en 

ørnekoordinator for DOF København. Dette skal tages op ved næste møde igen. 

9. Arbejdsfordeling for bestyrelsen 

a. Alice har sendt opdateret arbejdsfordeling. 

b. Der skal et punkt på arbejdsfordelingen som koordinator for eksterne aktivitetsfolk, f.eks. en 

liste over folk som er interesserede i begivenheder som tårnenes dag, fuglens dag mv. som 

vi kan henvise til når bestyrelsen modtager henvendelser med ønsker om deltagelse. 

David laver et udkast. 

10. Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst 

a. Biodiversitet i Københavns kommune invitation til debatmøde 01-09-22 er udsendt. 

i. Det drøftes pr. mail, hvem der i givet fald deltager. 

b. Flere ansøgninger til PICA og generelle tilskud. 

i. Bestyrelsen samler overblik over modtagne ansøgning og bevilget støtte pr. Mail. 

ii. Københavnsbestyrelsen beder DOF om en oversigt over hvor meget hver 

lokalafdeling donerer til fuglestationsophold o. lign.  med henblik på at få optaget 

dette som et punkt ved næste repræsentantskabsmøde. Dertil skal laves et skriftligt 

oplæg som skal gøre det muligt for repræsentantskabet at træffe en beslutning. Tue 

og Frands skriver dette. 

c. Invitation til Lars Engmarks 25-års jubilæum 26-08-22 kl. 14.00 

i. Tue deltager og overrækker noget på vegne af bestyrelsen. 

11. Evt. 

a. Frands har nu fået oprettet en konto hos Merkur til DOF Køge. Der mangler på nuværende 

tidspunkt en person til der skal have tegningsret på kontoen, i henhold til reglerne fra DOF. 

b. Bestyrelsen indstiller til en vedtægtsændring i lokalafdelingen, så der ikke kræves 3 

underskrifter, men bare 2 (i henhold til gældende politik fra DOF). 

c. Der er ønske om flere vedtægtsændringer, både i lokalafdelingen og i hovedforeningen, for 

at få præciseret flere sager. Frands og Tue vil begge gerne gennemgå disse, for at indstille en 

række forbedringer. 

 

Oversigt over planlagte møder og arrangementer: 

Mandag d. 10. oktober kl. 17.00 

Torsdag d. 10. november kl. 17.00 


