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Dato: 2018.03.22   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Hans Harrestrup Andersen 
Erik Agertoft 
Frands E. Jensen 
Inge Christiansen 

David Collinge 
Jan Nielsen 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Torben Dyhrberg  

 
 

 Emne: Ansvar: 

1.0 Valg af referent, ordstyrer og lukkeansvarlig  
1.1 Ordstyrer: Hans  
1.2 Referent: Tue  
1.3 Lukkeansvarlig: Frands  

   

2.0 Godkendelse af referat fra 2018.02.22  
2.1 Referatet blev godkendt.  

   

3.0 DOF Københavns generalforsamling 2018: Drøftelser  
3.1 Morten Møller Hansen har accepteret at påtage sig hvervet som 

dirigent. 
 

3.2 I henhold til intern bestyrelseskorrespondance inden dagens møde 
blev det aftalt at pålægge dirigenten at spørge om kandidater til 
bestyrelsen. Dette vil give den siddende bestyrelse mulighed for at 
votere om indstilling jf. vedtægternes §4 stk. 5. 

 

   

4.0 Bestyrelsen efter generalforsamlingen  
4.1 Bestyrelsen formoder at der vil være to kandidater, som stiller op til 

bestyrelsen - der formodes altså fortsat at ville være vakante pladser 
i bestyrelsen efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er ikke bekendt 
med suppleant-kandidater. 

 

   

5.0 Økonomi  
5.1 Budget for 2018 blev tilrettet og klargjort til præsentation for 

generalforsamlingen.  
Frands E. Jensen 

5.2 Fremgangsmåde, og fremadrettet praktik, i forbindelse med refusion 
af bestyrelsesmedlemmers udgifter i forbindelse med varetagelse af 
hverv i bestyrelsen, blev drøftet. 

 

5.3 Regnskab (Årsrapport) for DOF København 2017 var inden mødet 
blevet gennemgået for dele af bestyrelsen, så Frands kunne 
fremlægge for generalforsamlingen. 

Frands E. Jensen 

   

6.0 Nye sager og aktiviteter  
6.1 Lars Jensens fuglekurser: 

Status på Lars Jensen kurser er fortsat ukendt. Tue følger op med 
Lars. 

Tue Brix 

6.2 Fuglekurser ved Klaus Malling Olsen: Hans H. Andersen 
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 Emne: Ansvar: 

Klaus Malling Olsen har fremsendt tilbud på afholdelse af kurser 
(vadefugle-, rovfugle- hhv. mågekursus). Det blev besluttet at tage 
imod dette tilbud. Hans melder tilbage til Klaus. 

6.3 Arv, testamenteret til ornitologiske formål: 
Modtagelse af en arv fra en privatperson, testamenteret til 
ornitologiske formål indenfor et nærmere afgrænset geografisk 
område, blev drøftet. Deltagelse i møde med DOF og DOF 
Nordsjælland blev drøftet, ligesom der blev talt om forskellige 
scenarier og principper for fordelingen af arvesummen. Endvidere 
blev muligheder for forvaltning af arvesummen drøftet. 
Det blev besluttet at Hans, Frands og Tue deltager i mødet, som 
afholdes den 5. april i Fuglenes Hus. 
Endvidere blev det aftalt at forsøge at arrangere en uformel snak 
med DOF Nordsjælland inden afholdelse af mødet med (med 
deltagelse af Hans og Frands).  

Hans H. Andersen 
(og Frands Jensen 

og Tue Brix) 

6.4 Mursejlere på Frederiksberg: 
Der er aftalt ophængning af mursejler-redekasser med den 
beboerforening på Frederiksberg, hvor et skadedyrsfirma tidligere 
lukkede for fuglenes adgang til deres reder. 
Ejerforeningen vil dog nu renovere fuger på ejendommen, hvorfor 
redekasser næppe vil kunne opsættes i indeværende år. 
Hans har kontakt med foreningen. 

Hans H. Andersen 
 

6.5 Adgangs- og færdselsforhold på Saltholm: 
Ejerlaugets forskrifter for færdsel på Saltholm, og disse forskrifters 
påvirkning af fremtidige DOF Travel-ture på Saltholm, blev drøftet. 
Det blev også drøftet at rette henvendelse til Tårnby Kommune, idet 
forskrifterne ikke umiddelbart synes at være lovmedholdelige. 
Mulighed for at rette en sådan henvendelse i samarbejde med et 
andet organ blev drøftet. 
Hans fortsætter bestræbelserne. 

Hans H. Andersen 
 

   

7.0 Nyt fr NPU, Grønne Råd m.m.  
7.1 Hans er indstillet til Brugerråd Hovedstaden, som er under 

omstrukturering. Hans har herudover været til møde i Lejre 
Kommune, især om tudser, og har formidlet kontakt til John 
Frisenvænge, som har påtaget sig at være guide på en tur om 
padder. 

Hans H. Andersen 
 

7.2 David har deltaget i møde i Friluftsrådets kreds København, og 
resumerede mødets indhold. 

 

7.3 Erik har deltaget i møder vedrørende Assistens Kirkegård hhv. 
Damhusengen, og resumerede udkomme fra møderne. Herudover 
resumerede Erik behandling af driftsplan for Vestamager. Der er 
høringsfrist 9. april. 
Inge koordinerer udarbejdelse af skriftligt høringssvar. 

Inge Christiansen 

7.4 Inge har deltaget i Naturrådsmøde, afholdt på Tårnby Rådhus, og 
resumerede fra mødet. Deltagende kommuner var Rødovre, 
Hvidovre, Tårnby, Dragør og Brøndby. 

 

   

8.0 Orientering fra Webmaster  
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 Emne: Ansvar: 

8.1 Erik har trimmet hjemmesiden og ryddet op, og har udarbejdet en 
skriftlig instruktion, som er formidlet. Erik vil fortsat gerne yde hjælp i 
begrænset omfang til vedligehold af hjemmesiden i en 
overgangsperiode. 
Erik opfordrede igen til at ny webmaster modtager instruktion fra 
DOF (instruktion som DOF stillede i udsigt løbende at ville 
gennemføre, da vi valgte at overgå til DOF skabelon for 
hjemmesider). 

David Collinge 

8.2 Erik har lukket sin egen adgang til Facebookgruppe og til 
bestyrelsens Dropbox (da han ikke modtager genvalg til 
bestyrelsen). 

 

   

9.0 Nyt fra øvrige DOF-udvalg og -grupper  
9.1 Caretakerne for Vestamager har orienteret om forestående 

optælling af ynglefugle på Vestamager, hvor de anbefalede metoder 
fra Ynglefuglerapporten vil blive anvendt. 

 

   

10.0 Igangværende sager og aktiviteter  
10.1 Ingen emner.  

   

11.0 Aktivitetslisten  
11.1 Afventer nyvalgt bestyrelse efter generalforsamlingen.  

   

12.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst  
12.1 Viber i Smørum: 

DOF København har modtaget en henvendelse fra en borger i 
Egedal Kommune, som fortæller at et areal, hvor der tidligere 
ynglede viber, sidste år blev pløjet op, og som søger hjælp til at 
dette hindres, fx ved etablering af ”vibestriber”. 
Hans tager henvendelsen med til næste NPU-møde, og sikrer 
behandling. 

Hans H. Andersen 
 

12.2 Henvendelse fra Vanessa  
DOF København har modtaget en henvendelse fra en person fra 
Brasilien med forespørgsel om fuglefotograferingsmuligheder i 
Danmark. 
Tue laver, med udgangspunkt i tidligere benyttet model for sådanne 
besvarelser, et lille oplæg til Hans, som videreformidler. 

Tue Brix, 
Hans H. Andersen 

 

12.3 Elektronisk orientering til tilmeldte ved aflysning af ture: 
DOF København har modtaget en henvendelse fra en tilmeldt til en 
Grågåse-tur, som opfordrer til at turaflysning meddeles elektronisk.  
David videreformidler henvendelsen til Grågæssene. 

David Collinge 
 

   

13.0 Næste og kommende møder (vedtaget efter generalforsamling)  
13.1 Næste møde afholdes tirsdag den 17. april 2018 kl. 17.00 i 

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

13.2 Efterfølgende møde afholdes onsdag den 9. maj 2018.  
13.3 Tue udsender Doodle-tilkendegivelse for bestyrelsesmøder i 

perioden fra august til december 2018. 
Tue Brix 
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 Emne: Ansvar: 

14.0 Eventuelt  
14.1 Hans har deltaget i møde i Repræsentantskabets forretningsudvalg, 

og har medvirket ved udarbejdelse af udkast til dagsorden for det 
forestående repræsentantskabsmøde. Hans gennemgik 
hovedpunkter i dagsordenen. Der ser ikke ud til at være grund til at 
DOF København afholder specifikt formøde. 
DOF København regner med, som bemærkelsesværdig indsats i det 
forgange år, at fortælle om Ynglefuglerapport for Kalvebod Fælled. 

 

   

15.0 Distributionsliste  
15.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og 

uploades til Dropbox 
Tue Brix 

15.2 Efter godkendelse lægges endeligt referat på DOF Københavns 
hjemmeside 

David Collinge 

   
 

 
 


