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Dato: 2019.03.18   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

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

David B. Collinge 
Torben Dyhrberg 
Janne Kjær Larsen 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Jan Nielsen  

 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Godkendelse af referat fra 2019.02.21  
2.1 Referatet blev godkendt.  

   

3.0 Økonomi  
3.1 Frands redegjorde for pengestrømmen i DOF Travel Fonden. Der er 

enkelte forskelle i et par registreringer, som skal efterforskes. 
Forskellene er dog ikke af en karakter, som nødvendiggør 
ændringer i revideret årsrapport. Frands følger op. 

Frands E. Jensen 

3.2 Underskriftsberettigede: 
Der er lige nu tre underskriftsberettigede (der kræves to 
underskrifter for overførsel af midler). Frands foranlediger Hans 
fjernet som underskriftsberettiget og Ingelise Aarøe Petersen indsat 
i stedet (jf. også vedtagelse i bestyrelsen den 2019.01.15). 

Frands E. Jensen 

3.3 Overflytning af indeståender til konto i nyt pengeinstitut: 
Overflytning af midler er gennemført. 

Frands E. Jensen  

3.4 Bestyrelsens signering af revideret årsrapport 2018: 
Bestyrelsen signerede den reviderede årsrapport til forelæggelse på 
generalforsamlingen. 

 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 NPU har skrevet to gode høringssvar (Fingerplan hhv. 

råstofindvinding). 
Hvis man ønsker referater fra NPU-møder kan de rekvireres hos 
Alice, og man kan blive optaget på mailliste. 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 DOF Travel holdt den 16. marts det årlige turledersymposium i 

Skåne. Der blev kørt efter en lapugle, som desværre ikke blev set. 
Herudover diverse rapporteringer og statistikker om DOF Travel, og 
foredrag ved Alex Rosendal. 

 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Alice lægger løbende ting op og holder hjemmesiden vedlige.   
6.2 Bestyrelsesmailen opdateres efter generalforsamlingen Tue Brix 
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 Emne: Ansvar: 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Generalforsamlingen: 

Generalforsamlingen er forberedt. Bestyrelsen har kendskab til tre 
mulige bestyrelseskandidater. Bestyrelsen indstiller disse tre 
kandidater til valg, hvilket vil blive oplyst på generalforsamlingen. 

 

7.2 Friluftsrådets støttepulje: 
Alice har udarbejdet en projektbeskrivelse, og er klar til at ansøge 
om støtte til en begivenhed på Vestamager, hvor voksne kan tage 
børn med på en fuglerundtur i et egnet transportmiddel. Hun 
mangler en person til at hjælpe med ruteplanlægning. Ingelise stiller 
sig til rådighed med ruteplanlægning. 

Alice Nørhede, 
Ingelise Aa. 

Petersen 

7.3 Naturens år 2020 (Danmarks Radio): 
Der er tidligere modtaget et oplæg fra Sigrid, som siden har været til 
et møde i DR. Alice kontakter Sigrid for at høre om status og om 
mulige DOF København-aktiviteter i den anledning. 

Alice Nørhede 

7.4 Gilbjergrapport: 
Hans Meltofte har revideret både disposition og synopsis for 
Gilbjergrapporten. Der efterlyses fortsat nogle årsrapporter fra 
Gilbjerg Fuglestation, som menes udgivet i fuglestationens første år. 
Tue er med i redaktionsgruppen. 

Tue Brix 

7.5 Mursejlerkasserne: 
Hans fortalte om status. Kasserne er leveret og modtageren har 
malet dem, opsætningstidspunkt er fastlagt. DOF København vil 
forsøge at være til stede og tage et par billeder. 

 

7.6 Udpegning af ”Ungeansvarlig”: 
DOF har henvendt sig, fordi alle lokalafdelinger i henhold til 
strategiplan skal udpege ”ungeansvarlig/ungdomskontakt”. Det 
forsøges at udpege en ansvarlig inden næste bestyrelsesmøde. 

 

7.7 Saltholm: 
Ejerlauget har indklaget Tårnby Kommunes påbud, men 
realitetsbehandling er afvist. Det forventes af Tårnby Kommune vil 
følge op med fornyet påbud. DOF København, NPU og DOF Travel 
følger fortsat sagen. 

 

7.8 Klaus Malling Olsen-kurser: 
KMO har sendt tilbud på kurser til afholdelse i dette efterår. DOF 
København accepterer tilbuddet på fire kurser. Tue påbegynder 
planlægningen med KMO 

Tue Brix 

7.9 Ørnens dag 
Tue og Ingelise, Frands, Janne og Alice resumerede fra 
bestyrelsens deltagelse ved Ørnens Dag på Vestamager hhv. i 
Jyllinge. Der havde været 200 besøgende på Vestamager og 400 i 
Jyllinge. 

 

7.10 Caretakerne for Vestamager, DOF København og Naturstyrelsen 
har afholdt et møde på Vestamager, bl.a. med udgangspunkt i DOF 
Københavns ynglefuglerapport, NST’s tiltag og caretakernes 
efterfølgende fugleoptælling. 
Hans deltog for DOF København og resumerede fra mødet. 
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 Emne: Ansvar: 

7.11 Uglekasse: 
Tue resumerede status. Uglekassen er afhentet i Naturbutikken, 
ophængeren har set på forholdene og talt med lodsejer, og han får 
uglekassen snarest muligt. 
Kassen forsøges opsat i indeværende uge. 

Tue Brix 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Ingen.  

   

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

Revision påbegyndes efter næste bestyrelses konstituering med 
Alice som tovholder for opdateringen. 

Alice Nørhede 

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Foredrag for beboere i KAB-ældreboliger: 

DOF København har modtaget henvendelse med ønske om et 
foredrag for beboere i nogle ældreboliger i Brønshøj. Tue har aftalt 
afholdelsen og datoen (13. maj 2019), og koordinerer indhold m.m. 
med arrangøren. 

Tue Brix 

10.2 Foredrag om udbredelseskort for fugle: 
DOF København har modtaget henvendelse fra en ornitolog, som 
tilbyder foredrag om udbredelseskort. Foredragsgruppen behandler 
henvendelsen til afholdelse i næste sæson. 

 

10.3 Alice og David resumerede fra kontaktmailen. 
Der er bl.a. kommet en henvendelse om en solsort med hvide fjer i 
halen. Henvendelsen sendes videre til Knud Flensted, som menes 
at interessere sig for leucistiske forekomster. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Ingen emner.  

   

12.0 Næste og kommende møder (aftalt efter generalforsamlingen)  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. april 2019 kl. 17.00 i 

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes den 27. og 28. april 2019 
i Grenå. 

 

   

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

uploades til Dropbox.  
Tue Brix 

   
 
 

 


