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Dato: 2019.06.13   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

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

Torben Dyhrberg 
Ask Emil Brix Selmer 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Ole Vesterlund 
David B. Collinge 

Jesper Sonne 

 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Godkendelse af referat fra 2019.05.14  
2.1 Referatet blev godkendt.  

   

3.0 Økonomi  
3.1 Frands vil omdele DOF Travels overskud i henhold til 

fordelingsnøglen inden sommerferien. 
 

3.2 Frands indskærper, at regninger til DOF København skal sendes til 
den ansvarlige i bestyrelsen, som videregiver til Frands for 
oprettelse af betaling. Hvis regninger sendes direkte til Frands vil 
der mangle overblik over accepterede betalinger, og det vil give 
risiko for fejludbetalinger. 

 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Dialogmøde med Naturstyrelsen: 

Alice og Ingelise har deltaget i dialogmøde med Naturstyrelsen 13. 
juni, lige inden bestyrelsesmødet. Der var deltagere fra DOF 
København, DOF Nordsjælland og DOF. 
Der blev drøftet status på gennemførelse af tiltag på Vestamager, 
løse hunde og vandstand. 
Naturstyrelsen udtrykte ønske om caretakere, idet der i mange 
skovområder ikke er udpeget redetræer m.m. Bestyrelsen vil tage 
emnet op, og vil forsøge at kortlægge behovet og udnævne nogle 
caretakere. Alice og Torben meldte sig som koordinatorer, og vil 
udarbejde en plan. 
Fældning af træer i yngletiden var blevet drøftet. Naturstyrelsen 
begrunder fældningen med at Naturstyrelsens maskiner skal være i 
drift året rundt, af hensyn til økonomi. Naturstyrelsen vil give besked 
om hvilke områder, der skal skoves i, inden det finder sted. Det kan i 
øvrigt ses på deres hjemmeside. Vi vil derfor have tid til at 
undersøge området for særlige ynglefugle, de skal tage hensyn til. 

Alice Nørhede, 
Torben Dyhrberg 

4.2 NPU: 
Hegning på Vestamager var blevet drøftet. 
Det var blevet drøftet hvorvidt det efterhånden er tid til et nyt 
kommissorium for NPU. Bekæmpelse af bjørneklo, samt mulig 
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 Emne: Ansvar: 

åbning af Ladegårdsåen, var blevet drøftet, og der var blevet gjort 
forberedelser til dialogmøde med Naturstyrelsen, ligesom forhold 
omkring skadedyrsfirmaer, som lukker eller fjerner fuglereder (fx 
mursejlere og svaler), var blevet drøftet. 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 Alice og Tue orienterede om kommende sæsons planlagte foredrag. 

De fleste foredragsholdere har givet principielt tilsagn, nu skal 
foredragene arrangeres og fordeles over sæsonen. 
Tue rundsender referat af seneste møde i foredragsgruppen til 
bestyrelsen.  

Tue Brix 

5.2 DOF Travel må beklageligvis aflyse tur til Svalbard, fordi skibet har 
været udsat for grundstødning, og ikke vil kunne blive klar. Det 
indebærer tab på forudbestilte flybilletter og hotelovernatninger. 
Herudover trives DOF Travel ganske fint. 

 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Ask Emil har oprettet en fælleskalender til DOF Københavns 

bestyrelsesaktiviteter m.m., som blev demonstreret. Fælles-
kalenderen kan bruges med de fleste kalenderprogrammer og hos 
de fleste udbydere. Indholdet defineres nærmere, når vi alle er 
kommet i gang med at bruge den. 
Ask Emil laver en vejledning i download/aktivering, og rundsender til 
bestyrelsen. 

Ask Emil Brix 
Selmer 

6.2 Alice og Ask Emil, nuværende webmasters, vil holde et møde om 
hjemmesiden inden ferien.  
Alice undersøger hvordan Ask Emil får rettigheder til redigering af 
hjemmesiden. 

Alice Nørhede, 
Ask Emil Brix 

Selmer 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Mursejlerkasser: 

Der er indkommet regninger på mursejlerkasser, og de er betalt. 
Tue skriver til Andrea Collinge og Jesper Toft og orienterer 
om/minder om indskærpelsen om forhåndsgodkendelse af 
betalinger (se også pkt. 3.2). 

Tue Brix 

7.2 Golfbaner og kontaktpersoner: 
DOF’s forestående golfbane-aktiviteter (blandt andet som drøftet på 
formandsmøde inden seneste møde i DOF Repræsentantskab), og 
DOF Københavns opfølgning, blev drøftet. 
Torben vil søge at finde kontaktpersoner m.m. i golfklubber indenfor 
DOF Københavns område, og koordinerer om nødvendigt med 
Peter Bonne fra Hovedbestyrelsen. 

Torben Dyhrberg 

7.3 Nyhedsbrev: 
Alice og Ask Emil vil på webmaster-mødet drøfte hvilke muligheder 
der er via hjemmesiden. 

 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Ingen  
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 Emne: Ansvar: 

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Liste blev gennemgået og overladt til Alice som fortsat tovholder. Alice Nørhede 

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Forvarsel om lokalforeningspulje fra Friluftsrådet: 

Bestyrelsen skal gøre sig tanker, og have ideer klar til når 
ansøgningen skal indsendes. 

Alle 

10.2 Skolehenvendelse, guidede ture for skoleelever: 
Alice tager en tredje-klasse. 
Herudover er der kommet henvendelse fra en 6.-klasse, som 
Ingelise svarer. 

Alice Nørhede, 
Ingelise Aa. 

Petersen 

10.3 Kandidater til DOF’s hæderspris: 
Bestyrelsen har en kandidat. Frands skriver et oplæg til indstilling, 
som vil blive rundsendt til bestyrelsen. Personnavnet, og DOF 
Københavns indstilling, skal holdes tæt til kroppen. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Fotos af bestyrelsen: 

Frands og David har afleveret førsteklasses portrætter. Den øvrige 
bestyrelse bedes følge trop, og fremsende portrætfotos af sig selv. 
Ask Emil laver en collage, så vi har et sæt ansigter til hjemmesiden. 

Alle + Ask Emil 

   

12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 8. august 2019 kl. 

17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 
 

   

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

uploades til Dropbox. 
Tue Brix 

   
 
 

 


