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Dato: 2020.10.22   

Sted: Hyltebjerggård, Linde Allé 33, Vanløse 

 

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

Tue Brix 
Ole Vesterlund 
Ask Emil Brix Selmer (referent) 

Afbud: Torben Dyhrberg  

 
 

 Emne: Ansvar: 

1.0 Valg af referent og ordstyrer  
1.1 Ordstyrer: David  
1.2 Referent: Ask Emil  

   

2.0 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2020.09.28  
2.1 Referatet var ikke klar til godkendelse. Fremtidige referater sendes 

fortsat pr. mail til bestyrelsen, og godkendes også via mail. 
Modtages ingen rettelser eller kommentarer til referatet inden for 7 
dage, anses det som godkendt og klar til publicering i de til den tid 
valgte medier. 

 

3.0 Økonomi  
3.1 På grund af Covid-19-situationen er der ikke brugt alle de penge, 

der er budgetteret. 
 

3.2 Situationen i DOF Travel er stadig uklar på mange punkter grundet 
Covid-19. De udeståender der er vil dog ikke rive benene væk under 
foreningen, skulle de gå tabt. 

 

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Intet nyt fra NPU  
4.2 Referat af skype med Naturstyrelsen. Her blev Amager Fælled og 

Vestamager diskuteret. Golfspillerne har klaget over offentlighedens 
adgang til golfbanen. Adgangsretten blev stadfæstet. 
Der er forskellige forsøg, der skal øge sikkerheden for fodgængere 
og motionscyklister på fælleden, hvor bl.a. hegn flyttes længere væk 
fra stier, så der er plads til fodgængere i rabatten når cyklister 
overhaler. 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 DOF Travel er i gang med at flytte de udskudte ture fra 2020 til de 

kommende år. De er ved at blive fyldt op, men allerede nu er der 
pga. situationen udsigt til at nogle ture skal udskydes igen. 
Der bliver fortsat afholdt enkelte busture. 
DOF Travel har planlagt flerdagsture som foregår i Danmark, for 
fortsat at tilbyde ture der kan gennemføres trods rejserestriktioner. 

 

5.2 (Fortsat punkt 4.4 fra referat 2020.09.28) Mødet med NPU, 
Roskilde, Køge og DOF Kbh.-bestyrelsen om Skjoldungernes land 
og vindmøllepark Stevns udskydes til januar 2021. 
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 Emne: Ansvar: 

5.3 Aktivitetsudvalget har 17 tilmeldte til rovfuglekurset, 14 til vinterfugle. 
Pga. den store efterspørgsel på de kurser planlægges et 
mågekursus som snarest adviseres. Der er 10 tilmeldt til 
stæreforedraget, 4-5 til vibeforedraget og 6-7 til havørneforedraget. 
Udvalget forsøger at mitigere de bekymringer, der kan være ved 
kurser, og tilbyder mundbind samt regelmæssig desinficering af 
arealerne. 

 

5.4 Punkttællingsarrangement afholdes 1. december, Hyltebjerggård, 
Linde Allé 33, Vanløse kl. 15.00, så der er dagslys nok til at 
praktisere punkttælling i Grøndalsparken. 

 

5.5 Tidligere er en caféaften blevet foreslået. Dette aflyses for at undgå 
arrangementer, hvor man mødes, som ikke er påkrævede.  

 

5.6 Seniorudvalgets bankkonto er ved at blive flyttet til Merkur, hvor 
DOF’s andre konti allerede er samlet. 

 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Der er blevet udarbejdet et skriv om DOFbasen, som tages med til 

det kommende møde i DOF’s Repræsentantskab. Skrivet 
omhandler fejl, der opleves i DOF’s mobilapps, og bl.a. hvordan de 
håndterer ustabil eller manglende forbindelse og er en opfordring til 
yderligere udvikling. 

 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 NPU-kommissorium er blevet rettet efter de kommentarer, der var 

ved sidste møde, og skal gennemlæses i den nye form med 
eventuelle kommentarer inden næste møde. 

Alice Nørhede 

7.2 Strategipapiret er ikke renskrevet endnu. Tue Brix 

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Bestyrelsen bevilger et bidrag på 8.300 kr. på baggrund af en 

henvendelse igennem Ung på Fuglestation-ordningen hos DOF. 
Bestyrelsen ønsker gerne en tilbagemelding på, hvordan oplevelsen 
har været, når det er slut. 

 

   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Der indføres en kurator af Dropbox, som står for orden for at gøre 

den mere brugbar. 
Frands Jensen 

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Der har været meget rod i aftalen om afhentning af Fugleåret 2019 i 

Fuglenes Hus af medlemmerne. Sagen lægges på hylden for nu, da 
Fugleårets udsendelse står for døren. Sagen vil blive taget op igen 
næste år, for at få styr på årsagen til at denne mulighed ønskes 
frataget DOF Københavns medlemmer. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Ingen punkter  
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12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 16. november 2020 

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

12.2 Efterfølgende møde afholdes torsdag den 17. december 2020 kl. 
17.00 (med juleafslutning fra kl. ca. 19.00) 

 

12.3 Efterårets møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes 21. november 
2020 i Roskilde. 

 

   

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

uploades til Dropbox. 
 

   
 


