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Dato: 2018.08.16   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Hans Harrestrup Andersen 
Ingelise Aarøe Petersen 
Alice Nørhede 
David B. Collinge 

Jan Nielsen 
Janne Kjær Larsen 
Torben Dyhrberg (delvis) 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Frands E. Jensen  

 
Note: Da Janne, som er suppleant, for første gang deltog i bestyrelsesmøde, præsenterede Janne 
hhv. bestyrelsen sig kort. 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Godkendelse af referat fra 2018.05.09  
2.1 Referatet blev godkendt. Der var et enkelt opklarende spørgsmål. 

Efter en generel drøftelse af referater blev der opfordret til at der i 
referater af bestyrelsesmøder undgås indforståede bemærkninger. 

 

   

3.0 Økonomi  
3.1 Intet egentligt nyt om økonomi.  
3.2 Hans er oprettet som betalingsgodkender hos Merkur Bank. Tue har 

gennemført en enkelt godkendelse, men skal have skiftet password 
– hvilket pågår. 

Tue Brix 

   

4.0 Orientering fra webmaster  
4.1 Alice orienterede om sine foreløbige aktiviteter som webmaster, og 

modtog bestyrelsens anerkendelse. Et enkelt forhold omkring Alices 
adgang til bestyrelsens kontakt-mail skal tilrettes – David henvender 
sig til DOF. 

David B. Collinge 

   

5.0 Nye sager og aktiviteter  
5.1 Foredrag: Tue oplistede aftaler om fremtidige foredrag (to indgået) 

samt foredragsholderes tilkendegivelser om at holde foredrag (tre 
opnået). 
Herudover foreslog Tue, med flere begrundelser, at foredragene 
afholdes et andet sted end Fuglenes Hus. 
Jan lod sig optage i udvalget, og blev tilføjet på aktivitetslisten 
(sammen med David og Tue), og Tue lovede at udsende et oplæg. 

Tue Brix 

   

6.0 Igangværende sager og aktiviteter  
6.1 Saltholm: Efter henvendelse fra Friluftsrådet skulle Saltholms 

Ejerlaug besvare de forhold, som Friluftsrådet har anset for at være 
ikke-lovmedholdelige. DOF København har ikke modtaget nyt om 
sagen. 
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 Emne: Ansvar: 

6.2 Arvesagen: Der er afholdt et møde om arven med tre 
repræsentanter fra DOF Nordsjælland og tre fra DOF København. 
På mødet blev opnået enighed om de generelle retninger, de to 
lokalafdelinger ønsker at benytte arvebeløbet i. Der blev drøftet flere 
konkrete projekter, men et enkelt vandt stor tilslutning, og de 
deltagende i mødet arbejder videre. Tue skal til udsende noter til de 
deltagende i mødet, og skal orientere DOF om det afholdte møde. 

Tue Brix 

6.3 Gilbjerg Fuglestation: Status blev drøftet. Der var ikke umiddelbart 
noget nyt om behandling af data (som er drøftet ved en række 
tidligere lejligheder). 
Om etablering af fuglestation blev det aftalt at behandle ansøgning 
om økonomisk tilskud, hvis en sådan modtages. 

 

   

7.0 Picalegatet  
7.1 David har udsendt oversigt over modtagere af Pica-legatet. 

Oversigten er tilgængelig for bestyrelsen i DOF Københavns 
Dropbox. 

 

   

8.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
8.1 David har deltaget i høslæt, på gammeldags facon med le, og har 

været til reception for Frederiksbergs stadsgartner. 
 

8.2 Der blev opfordret til at referater fra NPU-møder (NaturPolitisk 
Udvalg), eventuelt kun de godkendte, udsendes til DOF 
Københavns bestyrelse. 

 

   

9.0 Aktivitetslisten  
9.1 Listen blev drøftet og opdateret. Listen er tilgængelig for bestyrelsen 

i DOF Københavns Dropbox. 
 

   

10.0 Henvendelser til bestyrelsen  
10.1 Miljøforeningen Tuse Næs har henvendt sig om en demonstration, 

der afholdes den 30. august 2018. En lang række grønne foreninger 
er inviteret. Der demonstreres angiveligt især mod landbrugets 
påvirkning af miljøet. 

 

10.2 DOF København har tilkendegivet vilje til økonomisk at støtte DOF 
Ung-lejr, men ønsker at se budget eller regnskab inden bevilling. 

 

10.3 Ingelise og Tue har gennemført aftenfugletur for ca. 35 kajakroere, 
arrangeret af Marlene Evensen, som har ønsket gennemføre en tur 
igen i 2019. Ingelise besvarer. 

Ingelise Aarøe 
Petersen 

   

11.0 Vadefuglekursus med Klaus Malling Olsen  
11.1 Det afholdte kursus oplyses at have været veldisponeret, grundigt 

og godt tilrettelagt, og Klaus Malling Olsen blev oplevet som en rigtig 
god formidler.  Der var feltbesøg på Ølsemagle Revle, havstokken 
og Køge Nordstrand. I felten blev set 16 vadefuglearter (samt i 
øvrigt bl.a. fiskeørn) 

 

   

12.0 Næste og kommende møder  



DOF København 

 

Referat af bestyrelsesmøde 2018.08.16 

 

Referat af bestyrelsesmøde 2018.08.16 Side 3/3 

 
 

 Emne: Ansvar: 

12.1 Næste møde afholdes torsdag den 13. september 2018 kl. 17.00 i 
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 

 

12.2 Efterfølgende møder afholdes 
25. oktober 2018 og 8. november 2018. 

 

   

13.0 Eventuelt  
13.1 Punktet, inklusive pralerier om sommerens observationer og 

oplevelser, blev henlagt til et lokalt spisested. Der var ingen 
referatrelevante emner. 

 

   

14.0 Distributionsliste  
14.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og 

uploades til Dropbox 
Tue Brix 

   
 
 

 


