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Dato: 2020.04.14   

Sted: Mødet afholdt som webmøde i Microsoft Teams 

 

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

Ole Vesterlund 
Torben Dyhrberg 
Ask Emil Brix Selmer 
Tue Brix (referent) 

Afbud:   

 
 
Note: Mødet blev afholdt i forlængelse af webmøde om DOF Københavns årsrapport og 
revisionsprotokol, arrangeret af Lars Engmark. 
 
 
 

 Emne: Ansvar: 

1.0 Godkendelse af referat fra 2020.02.17  
1.1 Referatet blev godkendt.  

   

2.0 DOF Københavns budget for 2020  
2.1 Budgetforslag er rundsendt af Frands. Det aftaltes at alle 

gennemser og kommenterer budgettet inden ugens udgang. 
 

   

3.0 Pica-legat 2020  
3.1 Der er indkommet en ansøgning, med to ansøgere, om årets 

Picalegat. 
Bestyrelsen finder at ansøgere og formål er indenfor legatets 
rammer, og bevilger legatet med 5.000 kr. pr. ansøger. 
David meddeler ansøgerne, og beder dem sende kontooplysninger 
m.m. til Frands. 

David B. Collinge 

   

4.0 Aflysning af arrangementer m.m.  
4.1 DOF Københavns arrangementer er aflyst i overensstemmelse med 

retningslinjer om Coronasmitte fra både forening og regering. 
Aflysningerne er løbende meddelt deltagere m.m. 

 

   

5.0 Bevilling fra Friluftsrådet  
5.1 Der kan ikke disponeres over den modtagne bevilling fra 

Friluftsrådet, da arrangementer er aflyst. 
Alice skriver til Friluftsrådet og anmoder om at vi beholder 
bevillingen til senere anvendelse.  

Alice Nørhede 

   

6.0 Fuglestemmekurser  
6.1 Fuglestemmekursus med Jan Kiel er aflyst som følge af 

retningslinjer om Coronasmitte. 
Det blev besluttet at deltagere, som havde været tilmeldt det aflyste 
kursus, vil have fortrinsret til næste kursus. Der gives 14 dages 
forskud på tilmelding. 
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 Emne: Ansvar: 

7.0 Afholdelse af generalforsamling  
7.1 Bestyrelsen besluttede at afholde en form for virtuel 

generalforsamling, efter model som det forestående møde i DOF’s 
Repræsentantskab. 
Der vil blive udsendt mødemateriale med opfordring til at indsende 
spørgsmål og forslag til behandling og til at opstille til vakante 
pladser m.m. 
Modtagne spørgsmål m.m., samt budget og årsrapport, vil herefter 
blive behandlet. 

 

   

8.0 Næste møde  
8.1 Næste bestyrelsesmøde: Under planlægning. Afholdes som web-

møde. 
 

8.2 Generalforsamling i 2020: Under planlægning.  
8.3 Næste møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes som virtuelt 

møde. 
 

   

9.0 Distributionsliste  
9.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og 

uploades til Dropbox. 
Tue Brix 

   
 
 

 


