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Dato: 2019.08.08   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

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

Torben Dyhrberg 
Ole Vesterlund 
Tue Brix (referent) 

Afbud: David B. Collinge Ask Emil Brix Selmer 

 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Godkendelse af referat fra 2019.06.13  
2.1 Referatet blev godkendt.  

   

3.0 Økonomi  
3.1 Møde med Lars Engmark: 

Lars Engmark har inviteret til økonomi- og medlemsmøde for 
lokalafdelingerne, som afholdes den 28. september 2019. Det nye 
medlemssystem, og ny revisionspraksis, skal drøftes. Frands og 
Tue deltager fra DOF København, Ingelise svarer Lars Engmark. 

Frands E. Jensen, 
Tue Brix, Ingelise 

Aarøe Petersen  

3.2 DOF Travel-støtte: 
Frands har rundsendt mail med DOF Travels forslag til støttebeløb 
og støtteprojekter for DOF Travel-fonden, og resumerede indholdet. 
Med den foreslåede støtte vil der fortsat henstå midler på DOF 
Travel-fondens konto. DOF København godkender DOF Travel-
fondens indstilling. 

 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 NPU: 

Der er ikke holdt møde i NPU, men Alice resumerede et par emner, 
der har været behandlet uformelt siden sidst. 
Lars Nørgaard Andersen har udsendt et oplæg til emner, 
Ørstedsparken kunne benyttes til. 
Erik Agertoft har konstateret døde fugle i Damhussøen, og har rettet 
henvendelse til relevante myndigheder. 
Erik Agertoft har, efter at have konstateret droneflyvning over 
Utterslev Mose, henvendt sig til Knud Flensted. Knud Flensted 
vurderer ikke at der er risiko for fugle, og det blev besluttet ikke at 
foretage yderligere før efter drøftelse i NPU. 

 

4.2 Frands mindede om at der skal aftales møde med Køge- hhv. 
Roskilde-folkene. Bestyrelsen aftalte at invitere i forbindelse med 
næste bestyrelsesmøde. Ingelise inviterer Køge- hhv. Roskilde-
folkene til den 12/9 kl. 18.30. 

Ingelise Aarøe 
Petersen 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
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 Emne: Ansvar: 

5.1 Der er modtaget referater fra møder i Fugleværnsfonden hhv. 
Naturpark Thy. 
Referaterne giver ikke bestyrelsen anledning til drøftelser. 

 

5.2 Der er netop afholdt møde i DOF Travel-udvalget, og Frands 
resumerede kort. 
Tirsdagsvagtens arbejdsbyrde er væsentlig, og det må overvejes at 
finde supplerende vagter. Herudover vil økonomien for 2019 være 
mindre god som følge at tabet på den aflyste Svalbard-tur. 

 

5.3 Sigrid har tilsluttet sig at DOF Travel tilbyder medlemskab i DOF til 
deltagere på busture, og at Facebook må benyttes til tiltaget. Det 
blev besluttet at tilbyde ordningen på årets to sidste busture, og at 
annoncere på Facebook, hjemmesiden og DOF Travels 
hjemmeside. 

Alice Nørhede 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Alice og Ask Emil har holdt et møde med gennemgang af 

hjemmesiden funktion m.m., og Ask Emil har fået password til 
hjemmesideredigering. 
Grågæssenes boks på hjemmesiden har været forsvundet, og Alice 
arbejder på at få det hele genoprettet. Det virker fortsat ikke som 
tidligere, men Alice har iværksat løsning, så grågæssene kan 
annoncere deres ture. 
Alice arbejder også med oplæg til nyhedsbrev. 

 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Mursejlerkasser: 

DOF København vil gerne vide hvor mange kasser der er opsat, og 
hvor. Tue beder om status i forbindelse med aftalt resumé af 
fremgangsmåde og bestyrelsesbeslutning (jf. referat af 13/6 pkt. 3.2 
og 7.1). 

Tue Brix 

7.2 Temadag for frivillige: 
Tue og David genoptager arbejdet. Ole tilbyder sig som 
medvirkende, og optages på listen med arbejdsfordeling i 
bestyrelsen. 

 

7.3 Der rykkes for portrætter af bestyrelsesmedlemmerne. Portrætter 
sendes til Ask Emil. 

 

7.4 Kalender: 
Ask Emil har lavet fælleskalender, og har lovet at rundsende manual 
for bestyrelsens tilknytning til egne kalenderprogrammer, når ferien 
er overstået. 

Ask Emil Brix 
Selmer 

7.5 Årshjul: 
Ole laver et oplæg til årshjul (med tilbagevendende aktiviteter m.m.), 
når fælleskalender er kommet på plads. 

Ole Vesterlund 

7.6 DOF Københavns fuglekurser 2019: 
Tue resumeremede tilmeldinger til KMO-kurserne. Der er i alt 
modtaget ca. 32 tilmeldinger, fordelt på alle fire kurser. 
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 Emne: Ansvar: 

7.7 Midler fra Friluftsrådet: 
Friluftsrådet uddeler midler til friluftsaktiviteter, møntet på fællesskab 
mellem unge og gamle. Alice indsender ansøgning til vores 
planlagte aktivitet, ”togturen” på Vestamager for bedsteforældre og 
børnebørn. Alice efterlyser herudover supplerende ideer til projekter, 
der kunne være relevante ved fremtidige uddelinger. 

Alice Nørhede 

7.8 Arvesagen: 
Hans Harrestrup Andersen har meddelt at han udtræder af 
arbejdsgruppen. Ingelise indtræder i stedet, så det bliver Ingelise, 
Frands og Tue som varetager for DOF København. Tue meddeler til 
DOF Nordsjælland og Fugleværnsfonden. 

Tue Brix 

7.9 Festskrift i anledning af 50-året for dannelse af lokalafdelingerne: 
Der er afholdt et møde i redaktionsgruppen. Tue og Torben 
resumerede kort fra mødet. Hans Harrestrup Andersen udsender 
referat, som Tue videresender til bestyrelsen. 

Tue Brix 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Fuglekigning ved Landbrug og Fødevarer-arrangement: 

Landbrug og Fødevarer afholder ”Åbent landbrug” den 15. 
september kl. 10.00 – 16.00 på Kalvebod Fælled. En af aktiviteterne 
vil være fuglekigning, og Landbrug og Fødevarer inviterer DOF 
København til at medvirke. 
Vi vil gerne deltage (Alice, Frands og Tue stiller op), og Tue svarer. 

Tue Brix 
(Alice Nørhede, 

Frands E. Jensen, 
Tue Brix)  

8.2 DOF København har modtaget henvendelse med ønske om et 
foredrag om fugle og redekasser for en 4.-klasse. Foredraget skal 
hjælpe til at klassen kan lave gode redekasser, beregnet til 
specifikke fuglearter. Alice svarer at vi arbejder med at finde egnet 
person, og at vi vender tilbage. Alice kontakter DOF Ung med 
forespørgsel. 

Alice Nørhede 

   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Alice har ajourført listen på baggrund af vores løbende 

mailkorrespondance og tilpasninger ved dette møde. 
Listen ligger fortsat tilgængelig i bestyrelsens Dropbox. 

Alice Nørhede 

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Træning af bestyrelsesmedlemmer: 

Sigrid har henvendt sig til lokalafdelingerne og bedt om ideer til 
emner, lokalafdelingerne ønsker træning i. 
Vi indsamlede emner, og Ingelise vender tilbage til Sigrid. 

Ingelise Aarøe 
Petersen 

10.2 Medlemsstatistik: 
DOF København har modtaget medlemsstatistik fra Lars Engmark. 
Der er en mindre medlemstilgang i DOF København. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Ingelise mindede om tilbagemelding til Peter Bonne Eriksen om 

golfklubber, og har i øvrigt bedt David om at opdatere lokaliteter i 
DOF. Torben følger op jf. tidligere aftale. 

Torben Dyhrberg 
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 Emne: Ansvar: 

12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 12. september 2019 

kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Efterfølgende møder afholdes torsdag den 24. oktober 2019, 
torsdag den 14. november 2019 og torsdag den 19. december 2019. 

 

12.3 Næste møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes den 23. og 24. 
november 2019. 

 

   

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

uploades til Dropbox. 
Tue Brix 

   
 
 

 


