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Dato: 2019.02.21   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

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

David B. Collinge 
Torben Dyhrberg 
Lars Engberg (under pkt. 3) 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Janne Kjær Larsen 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 2019.01.15  
2.1 Referatet blev godkendt  

   

3.0 Økonomi  
3.1 Årsrapport for DOF København 

Lars forelagde udkast til årsrapport, som den vi blive fremlagt til 
generalforsamlingen, og gennemgik poster og noter sammen med 
bestyrelsen. 
Egenkapitalen er øget, hvilket dog til dels imødegås af 
sikkerhedshenstillelse i DOF Travel. Der blev foretaget mindre, 
tekniske justeringer i udkastet. 

 

3.2 Budget 2019: 
Budget for 2019 blev drøftet. Diverse budgetposter blev drøftet, og 
budget blev udarbejdet til Frands’ renskrivning inden offentliggørelse 
og fremlæggelse til behandling på generalforsamlingen for 2019.  

Frands E. Jensen  

3.3 Overflytning af indeståender til konto i nyt pengeinstitut: 
Frands fik ved mødet sidste underskrift på begæring om overflytning 
af de sidste penge til nyt pengeinstitut, og vil iværksætte 
overflytningen. 

Frands E. Jensen 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Alice fortalte fra NPU. 

Der er udsendt årsberetning, og seneste referat kan rekvireres fra 
Alice. 

 

4.2 Hans havde deltaget i møde i Grønt Råd og gav et kort resumé.  
   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 Ingen emner.  

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Alice orienterede, og vores elektroniske og sociale medier blev 

drøftet. Materiale til generalforsamlingen er under upload. 
Der blev i øvrigt udtrykt stor anerkendelse af Alices indsats. 
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 Emne: Ansvar: 

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Generalforsamlingen: 

David og Tue modtager genvalg. Jans og Hans’ mandat er på valg, 
og de modtager ikke genvalg. 
Nogle mulige kandidater blev drøftet, og det blev besluttet at 
bestyrelsen indstiller disse (jf. vedtægternes §4), hvis de stiller op. 

 

7.2 Arvesagen: 
Hans og Tue har sammen med repræsentanter fra DOF 
Nordsjælland deltaget i møde med Fugleværnsfonden, hvor en 
konkret arealerhvervelse for arvemidlerne blev drøftet. Der blev 
aftalt besigtigelse af stedet. 
Fugleværnsfonden fortalte ved mødet om deres sædvanlige 
fremgangsmåder ved vurdering af arealer, om fondens vedtægter og 
om forhold i forbindelse med opkøb. Det blev i øvrigt besluttet ikke 
at haste arealerhvervelse igennem, men derimod at finde et godt og 
velegnet sted. 

Frands E. Jensen, 
Hans H. Andersen, 

Tue Brix 

7.3 Klaus Malling Olsen-kurser: 
Tue har skrevet til KMO og bedt om tilbud på kurser til afholdelse i 
dette efterår. 

Tue Brix 

7.4 Ture for børn og bedsteforældre: 
Planlægning pågår. 

Alice Nørhede 

7.5 Friluftsrådet støttepulje: 
Alice har udarbejdet en projektbeskrivelse, og vil ansøge om støtte 
til en begivenhed på Vestamager, hvor voksne kan tage børn med 
på en fuglerundtur i et egnet transportmiddel. 

Alice Nørhede 

7.6 Danish Birder Awards (DBA): 
DOF København har givet tilsagn om sponsorat af prisen ”Lifetime 
Achievement Award”. Sponsoratet blev drøftet, herunder om DOF 
København ved fremtidige forespørgsler bør forlange sæde i den 
jury, som udpeger modtageren. DBA afholdes næste gang i 2020, 
hvor vi altså sponserer. Eventuelle fremtidige forespørgsler vil blive 
behandlet af den til den tid siddende bestyrelse. 

 

7.7 Gilbjergrapport: 
Tue har deltaget i møde med redaktionsgruppen og den valgte 
skribent/redaktør, og resumerede fra mødet. Omfang, 
fremgangsmåder, dataindhold og andet blev drøftet. 

 

7.8 Ørnens dag 
Bestyrelsen i DOF København deltager ved Ørnens dag (den 24. 
februar) på Vestamager og i Jyllinge. 

 

7.9 Davids foredrag den 7. februar blev drøftet. Fint fremmøde og godt 
foredrag. 

 

7.10 Mursejlerkasserne: 
Hans fortalte om status. Hans kontakter Trine og igangsætter 
opsætning. 

Hans H. Andersen 
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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. 
Alice Nørhede 

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Uglekasse: 

DOF har modtaget en henvendelse fra en person, som har en ugle i 
et træ i haven. Henvendelsen er videresendt til DOF København. 
Personen er dårligt gående, men beder om hjælp og rådgivning til 
indkøb og opsætning af en kasse til uglen. DOF København 
besluttede at sponsere uglekasse og lade den opsætte. Tue 
kontakter en lokal, der som tak for hjælpen får en DOF Travel-bustur 
med sin søn. 

Tue Brix 

10.2 En ingeniørpraktikant har på Facebook bedt om hjælp til 
dataindsamling om fugle i København. DOF København har henvist 
til Knud Flensted i DOF, og herudover er der på Facebook svaret 
med henvisning til DOFbasen. 

 

10.3 Naturstyrelsen har indbudt til møde med Caretakerne for 
Vestamager. Mødedato m.m. er fastlagt, deltagere udpeget. 
Thomas Hellesen er tovholder. 

 

10.4 En sognepræst har henvendt sig med ønske om et foredrag om 
fugle med referencer til fugle i salmerne. Hans aftaler med 
sognepræsten, og afholder foredraget. 

Hans H. Andersen 

10.5 Klima og demokratifestival: 
DOF København har modtaget invitation til deltagelse i en Klima- og 
demokratifestival på Amager. Vi kunne ikke se meget fuglerelevans i 
henvendelsen, og fandt ikke ressourcer til at medvirke. 

 

10.6 Naturdag i Søndermarken: 
Naturdagen er sammenfaldende med DOF’s 
Repræsentantskabsmøde. Vi fandt ikke ressourcer til at medvirke. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Hans erindrede om tilmeldingsfrist til forårets 

repræsentantskabsmøde (tilmelding senest 29/3-2019). 
 

11.2 Lars Engmark, som var til stede under pkt. 3, vil den 18. marts kl. 
16.00 gennemgå DOF’s nye ”Min side” (personlig medlemsprofil 
under DOF’s hjemmeside). Gennemgangen/præsentationen finder 
sted inden bestyrelsesmødet. 
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12.0 Næste og kommende møder  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18. marts 2019 kl. 17.00 i 

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Generalforsamling 2019 afholdes den 18. marts 2019 kl. 19.00 i 
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 

 

12.3 Præsentation af DOF’s nye ”Min side” med Lars Engmark den 18. 
marts 2019 kl. 16.00. 

 

   

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

uploades til Dropbox.  
Tue Brix 

   
 

 
 


