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Referat af møde i DOF Københavns bestyrelse  

den 19. maj 2022 kl. 17.00 i Fuglenes Hus 

 

Deltagere: Ingelise Aarøe Petersen, Tue Brix, David Collinge, Nicolai Halvorsen, Frands Jensen 

Afbud: Alice Nørhede, Torben Dyhrberg, Ask Emil Brix, Ole Vesterlund 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig 

Ordstyrer: David, referent: Frands 

Under dette punkt blev det noteret, at Maria flytter til Århus og derfor udtræder af bestyrelsen. Tue 

sørger for, at Maria bliver slettet fra mail-listen. 

2. Kommentarer og opfølgning til sidste møde den 19. april 2022 

Frands gjorde opmærksom på manglende actions fra sidste møde, ikke mindst fra egen side. 

3. Økonomi 

Ingelise nævnte, at der somme tider ligger betalinger fra Seniorudvalget i Netbanken til godkendelse. 

Frands havde ikke lagt mærke til noget sådant. Det er ikke meningen, at bestyrelsesmedlemmer skal 

godkende betalinger fra Seniorudvalget. Vi kan selvfølgelig gøre det i undtagelsestilfælde, hvis 

Seniorudvalget beder os om det. 

Frands prøver gennem Fuglenes Hus at få genoprettet vores forbindelse til E-Boks. 

Ellers ikke noget særligt at bemærke under dette punkt. 

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

a. Ny punktællingskoordinator efter Erik Agertoft? 

David spørger på rette sted, hvilke opgaver, der påhviler en punkttællingskoordinator. 

b. Amager Strandpark brugerråd 

Torben er hovedrepræsentant, Ingelise suppleant 

c. Naturpolitisk Udvalg 

Der har været møde blandt kommunerepræsentanterne. Ingelise deltog og gav udtryk for, at 

mødet har været meget nyttigt. 
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5. Nyt fra øvrige DOF-udvalg, -grupper m.m. 

a. Fra mødet i Repræsentantskabet 

i. Gratis e-mail 

[?] 

ii. Natura 2000 planer kommenteres inden 25. maj 

Knud Flensted har rundsendt en vejledning til kommunerepræsentanter og NPU. 

iii. Facebook og tolerance 

Kommentarer til opslag kan fjernes, hvis de er ”uhensigtsmæssige”. Alice, David og Ole 

modererer DOF Kbh.s facebookside. 

iv. Medlemsfastholdelse 

DOF Kbh. følger udviklingen i medlemstallet efter sidste års kontingentregulering. 

v. Fugleture for ukrainere  

Det er foreslået, at vi skulle arrangere fugleture for ukrainske flygtninge. Hvis krigen trækker 

ud, kan vi måske gøre det. I så fald har vi en mulig guide, der behersker sproget. 

vi. Vindmøller og solceller 

Diskussionen på rep.mødet blev kort resumeret: DOF går varmt ind for vedvarende energi, 

men det skal ske på en måde, der tager hensyn til naturen og fuglene. 

vii. Formidling 

Der var et længere indslag på rep.mødet om formidling med ideer til nye tiltag. DOF Kbh. 

advarer mod at genopfinde den dybe tallerken. 

viii. Brug af overskud 

Det blev diskuteret på rep.mødet, hvad det pæne overskud fra 2021 skulle bruges til. DOF 

Kbh.s repræsentanter opfordrede til at styrke kapaciteten i Fuglenes Hus på den naturpolitiske 

front, så de lokale NPU’er kan få den fornødne, kompetente støtte. 

ix. Støtte til ophold på fuglestationer 

Frands forelagde DOF Kbh.s forslag på rep.mødet. Forslaget blev skudt til hjørne, idet man 

fandt det nødvendigt at analysere omfanget og varigheden af fuglestationsophold. DOF Kbh. 

følger op på, at de fornødne undersøgelser bliver foretaget. 

6. Webmasterorientering 

Dette punkt blev sprunget over på grund af afbuddene.  

7. Igangværende sager og aktiviteter 

a. Jubilæumsskriftet m.m. 
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Frands prøver at skaffe overblik over status. Det må være klart, at der ikke kommer til at foregå 

noget før sommerferien. 

b. Mursejler-folder (er rundsendt) 

Ingelise gen-rundsender link. 

c. Nye medlemmer, aktiviteter / velkomstbrev 

Vi stiler efter en tur for nye medlemmer i efteråret, helst september. 

d. Fuglekurser fremover 

Klaus Malling Olsen kan ikke påtage sig fuglekurser foreløbigt. Tue kontakter mulig afløser. 

8. Nye sager og aktiviteter 

a. Ny bestyrelse foto / præsentation 

Nicolai sender billede til Ask Emil. 

9. Arbejdsfordeling for bestyrelsen 

Dette punkt blev sprunget over på grund af afbuddene.  

10. Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst 

a. Guide til ture for udlændinge 

Frands’ skrift uploades via Ask Emil. 

b. Copenhagen/Malmö Port 

Det foreslås, at Nicolaj Noel og Grete Sonne bliver sat på dette punkt. Ingelise kontakter dem. 

11. Evt. 

Frands skriver til Friluftsrådet om status for Saltholm. 

 

Oversigt over planlagte møder og arrangementer 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 18. august kl. 17.00 i Fuglenes Hus. 

 

Frands Jensen 


