
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i DOF København  
den 5. januar 2023 kl. 17.00 i Fuglenes Hus 

 

Deltagere: Alice Nørhede, David Collinge, Frands Jensen, Ingelise Aarøe Petersen, Nicolai 
Halvorsen, Torben Dyhrberg 

Afbud:  Ask Emil Brix, Ole Vesterlund, Tue Brix 

 

1. Valg af ordstyrer, referent og lukkeansvarlig 

Ordstyrer: David – referent: Frands – lukkeansvarlig: Ingelise 

2. Kommentarer og opfølgning til møde den 10. oktober 2022 

Der forelå hverken referat fra mødet 10. oktober eller 6. december. 

3. Økonomi 

Lars Engmark har spurgt Ingelise, om DOF Kbh. vil bevilge et beløb til ture for Ørneklubben. 
Da vi ikke selv har kræfter til at påtage os sådanne ture i noget videre omfang, blev vi enige 
om at se positivt på henvendelsen. Vi udbeder os en idé om, hvad der kunne være behov 
for af bevilling. 

Bortset fra ovennævnte er der ikke noget at bemærke om økonomien. Vi bruger stadig 
færre penge end budgetteret. 

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

a. NPU holder møde 11. januar 

b. Ingelise har været til introduktionsmøde i ”Brugerråd for naturskov”. Mange emner 
blev berørt, såsom anlæggelse af shelters, og hvordan man får folk til hovedsageligt 
at færdes på bestemte stier. 

c. Vi skal have ny repræsentant i NP Skjoldungernes Land. Genopstilling af Solveig er en 
mulighed. Der var ikke umiddelbart andre forslag. 

d. David berettede lidt om arbejdet som DOF-base-koordinator. Der er oprettet 56 
brugere siden 1. september, og nu er samtlige lokalitetsgrænser i vores område 
tegnet (hvor det giver mening). Ca. fem nye lokaliteter er oprettet, hvor vi syntes det 
gav mening. 

 

 



 

 

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

Frands fortalte om DOF Travel: Der er igen god gang i små- og storture. Flere af de billigere 
storture er udsolgt. Dog kniber det med at få solgt de dyrere storture. To i 1. halvår 2023 er 
blevet aflyst. Indtil videre er kun fire busture annonceret for 2023. Vi skal gerne have et par 
stykker mere. Lars Gregersen er ny tirsdagsvagt. Vi kunne godt bruge nogle flere turledere, 
da en del af de ældre har ’sagt op’. 

6. Webmasterorientering 

Alice meddelte, at generalforsamlingen 13. marts er annonceret på hjemmesiden. 
Jubilæumsskriftet skal også på hjemmesiden. Frands sender til Alice.  

7. Igangværende sager og aktiviteter 

a. Planlægning af generalforsamling (mandag 13. marts) 

Frands forbereder et forslag til budget for 2023 og en beretning for DOF Travel for 
2022. 

David undersøger, om der er nogle af vores Pica-legatarer, der kan holde foredrag efter 
generalforsamlingen. Ellers kunne vi måske få kongeørne-foredraget fra mødet i Rep. 

En dirigent blev foreslået. 

b. Pica-legatet 

Intet til behandling. 

c. Ørnens dag (søndag 26. februar) 

Roskildegruppen og Tue stiller op i Jyllinge. Lars Nørgaard Andersen, Alice og Frands 
stiller op ved Sydtårnet på Vestamager fra 10 til 13. 

d. Foredrag i 2023 

Forskellige idéer verserer. 

e. Kurser i 2023 

Jan Kiels fuglestemmekursus er overtegnet med seks på venteliste. Bestyrelsen sørger 
for adgang til Fuglenes Hus således: Frands 15/3, 12/4, 31/5 – Ingelise 22/3, 24/5 – 
Nicolai 19/4, 10/5 – Ole 26/4 (ændret fra Ingelise til Ole ved mødet 9/2). 

Vi undersøger muligheder for yderligere kurser. 

f. Fuglevenlige bylandskaber 

Anna Kjems præsenterede sit projekt på vores Rep.-forberedelsesmøde 10. november 
2022. Nu har hun fået en bevilling fra Aage V. Jensens Naturfond på kr. 300.000 til 
projektet. Det er en betingelse, at DOF Kbh. støtter projektet med råd og vejledning 



 

 

gennem hele forløbet. Bestyrelsen bekræftede, at det er vi indforstået med. Hvem, 
hvornår og hvordan aftales ad hoc, men vi skal have udnævnt en kontaktperson. 

g. Mursejlerpjecer 

Torben vil stå for udsendelse til vores kommunerepræsentanter. 

8. Nye sager og aktiviteter 

a. Redekasser til Bellahøjpark 

Vi forhandler p.t. rabat med Naturbutikken. 

9. Arbejdsfordeling for bestyrelsen 

Dette punkt blev udsat til efter generalforsamlingen.  

10. Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst 

Intet at bemærke herunder 

11. Evt. 

Næste bestyrtelsesmøder blev aftalt til torsdag 9. februar, mandag 13. marts (lige før 
generalforsamlingen) og torsdag 13. april. Alle dage kl. 17 i Fuglenes Hus 
 

Oversigt over planlagte møder og arrangementer 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag 9. februar kl. 17.00 i Fuglenes Hus. 

 

11. januar 2023 FJ 


