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Dato: 2020.01.16   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

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

David B. Collinge 
Torben Dyhrberg 
Ole Vesterlund 
Ask Emil Brix Selmer (referent) 

Afbud:   

 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Godkendelse af referater  
2.1 Mødereferater fra 2019.09.12, 2019.10.24 og 2019.11.14 blev 

godkendt. 
 

   

3.0 Økonomi  
3.1 Vi har brugt færre penge end budgetteret i 2019, bl.a. manglende 

afholdelse af nogle budgetterede arrangementer. Grundet 
overskuddet trækkes der ikke de planlagte 30.000 kr. ud fra DOF 
Travel. 
Frands aftaler møde med økonomiansvarlige i DOF og planlægger 
årsrapport for 2019, ligesom han vil prøve at planlægge mere 
præcise bogføringstal for 2020. 

Frands E. Jensen 

3.2 
 
 

Indkøb af 15 børnekikkerter + nogle fuglebøger for ca. 3.500 kr. blev 
programsat sidste år, og de erhverves i år. De skal bruges til vores 
arrangementer med skoleklasser, på Ørnens Dag og andet. 

Alice Nørhede 

3.3 En ansøgning fra Sigrid om tilskud til Ørneklubben udskydes til 
næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ikke har modtaget 
ansøgningen tidligt nok til at kunne behandle emnet i dag. Der blev 
drøftet principielle aspekter omkring eventuelt tilskud, der vil skulle 
indgå i budgetbehandling på generalforsamling. 

 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Alice fortalte at der ikke er nyt om revision/tilpasning af NPU-

kommissorie. 
NPU har drøftet stand-up paddling og DOF’s officielle holdning. Der 
kan eventuelt informeres om den påvirkning det har på fuglene i 
berørte områder, og der kan, ligesom for MTB-kørsel formuleres en 
fælles politik. Ingelise tager fat i hovedforeningen og hører om de 
har gang i noget om ”stand-up paddlere”. 
Der er blevet sendt indsigelse vedrørende vindmøllepark Køge Bugt. 
Fugletrækket i området i de forskellige sæsoner bør undersøges. 
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 Emne: Ansvar: 

Bestyrelsen vil spørge hovedforeningen om mere bistand når 
lokalforeninger skal tage stilling til problemer af sådan en 
international eller stor betydning. 
NPU vil forsøge at fraråde folk at færdes nær ørne i yngleperioden. 

4.2 Torben fortalte om arbejdet med jubilæumsskrift for 
lokalafdelingernes 50 års-jubilæum. Sigrid har lovet at kontakte ham 
der står for ”fugleåret” for at høre om mulighederne for at trykke 
noget lignende. 
Første udkast planlægges til at være klar i år. Deadline er 2022. 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 DOF Travel. De fleste ture er udsolgt. Der har været så mange 

tilmeldinger på turen for nye medlemmer at der er behov for 
dobbeltdækkerbus. 

 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Der er nu 476 medlemmer på Facebook-gruppen, en rigtig fin 

udvikling efter en målrettet indsats. 
 

6.2 Indkaldelse til generalforsamling er udsendt af Alice  
   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Vi kontakter Sigrid om den manglende omtale af DOF-deltagelse.  
7.2 Mursejlerkasser: DOF København er blevet spurgt om muligheden 

for tilskud til indkøb af yderligere mursejlerredekasser hhv. nogle 
tårnfalkekasser. 
Jesper Toft melder at der endnu ikke er sat redekasser op, men at 
alle kasser vil være sat op til ynglesæsonen i år. Han mener (på 
baggrund af beredskabets arbejdsfordeling) at flere kasser kan 
bruges, da de gerne vil have dem på en gang og selv disponere 
over tiden. 
Bestyrelsen besluttede at afvente opsættelsen af de allerede 
bevilgede og indkøbte mursejlerredekasser inden vi bevilger nye. Vi 
besluttede at give tilskud til nogle tårnfalkekasser. Tue kontakter 
Jesper Toft. 

Tue Brix 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Boligbirding kontaktperson: Tina Hansen og David Collinge. Der er 

færre aktive end med sidste år, men vi informerer fortsat på 
Facebook for at øge deltagelsen. 

 

8.2 Ørnens Dag: To arrangementer i vores område. Bestyrelsen 
deltager begge steder: Sydtårnet på Vestamager (Alice, David, 
Ingelise, Frands) og Jyllinge (Tue og Ask Emil). 

 

8.3 Fuglestemmekursus: Drøftet, tages op senest ved næste møde  
   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Findes fortsat på Dropbox  

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
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 Emne: Ansvar: 

10.1 Henvendelse fra Vicky Knudsen om DOF Københavns sponsorering 
af Lifetime Achievement Award ved Danish Birding Awards. 
Bestyrelsen har givet tilsagn om i 2020 ville vi bevilge 5.000 kr., 
hvilket Vicky får besked om. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Alice spørger Hans om han vil påtage sig dirigenthvervet ved 

generalforsamlingen, og det blev aftalt at alle bidrager til 
formandens beretning. Ingelise kontakter også Roskilde, Køge og 
Grågæs Alice kontakter NPU. Frands kontakter DOF Travel for 
årsberetninger. 

 

11.2 Vi skal kontakte Naturstyrelsen for udarbejdelse af pas på-kort. Vi 
undersøger hvor skal sommerskoves i 2020, og hvilke af disse 
områder der ikke er lavet pas på-kort for. Dem kan DOF KBH så 
tage fat i. 

 

   

12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 17. februar 2020 kl. 

17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Efterfølgende møder afholdes 12. marts 2020 kl. 17.00 i Fuglenes 
Hus, Vesterbrogade 140, København. 

 

12.3 Generalforsamling i 2020 vil blive afholdt torsdag den 12. marts 
2020. 

 

12.4 Næste møde i DOF’s Repræsentantskab afholdes den 25. og 26. 
april 2020. 

 

   

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

uploades til Dropbox. 
Ask Emil Brix 

Selmer 
   

 


