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Dato: 2020.06.18   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Ingelise Aarøe Petersen 
Alice Nørhede 
Torben Dyhrberg 

Ole Vesterlund 
David B. Collinge (på PC) 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Frands E. Jensen Ask Emil Brix Selmer 

 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Godkendelse af notat efter webmøde 2020.05.14  
2.1 Notatet blev godkendt.  

   

3.0 Økonomi  
3.1 Frands havde sendt mailorientering til Ingelise på mail: 

Der er ikke meget at sige om økonomi. DOF København har brugt 
færre penge end budgetteret. DOF Travel risikerer, pga. Corona-
situationen, at miste op til 100.000 kr. 

 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Alice resumerede fra NPU-møde i maj i NPU: 

NPU drøftede Saltholm-situationen: Saltholm har været lukket helt af 
ejerlauget under forskellige påskud. NPU følger sagen. 
Naturpark Amager: Et af de væsentlige, planlagte ”støttepunkter” vil 
ligge til væsentlig, potentiel gene for fuglelivet. NPU følger fortsat 
sagen. 
Kommissorium for NPU’s arbejde blev drøftet: Der er udarbejdet et 
oplæg, som skal kommenteres internt i NPU, og som vil blive sendt 
til DOF Københavns bestyrelse efter færdigredigering. 
Næste NPU-møde er planlagt til 20. august 2020. 

 

 Der har et par gange været konstateret helikopterflyvning over 
Vestamager (muligvis forsvaret). NPU følger sagen. 

 

 Diget på Vestamager: Der er konstateret private beplantninger og 
hegn på diget. NPU håndterer. 

 

4.2 Ingelise har været til workshop om stormflodssikring af København. 
Der blev gennemgået forskellige modeller for fremtidige 
vandstandsforhold, og forskellige metoder til imødegåelse af 
oversvømmelser. 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 Foredragsudvalget har holdt møde. Der planlægges fem foredrag i 

sæsonen 2020-2021 (inklusive Pica-legatmodtagernes), og som 
noget nyt planlægges en caféaften med fotoforevisning, og 
yderligere en caféaften. 

Alice Nørhede, Ole 
Vesterlund, Tue Brix 
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 Emne: Ansvar: 

5.2 DOF Travel: 
DOF Travel-udvalget mødes næsten hver anden uge og tager 
stilling til aflysninger, udskydelser m.m. Mange ture er flyttet, og 
aflysninger søges så vidt muligt undgået. 

 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Alice orienterede: 

Nyhedsbrevet er sendt ud til 220 abonnenter, og er annonceret på 
Facebook. Endvidere er dato for generalforsamling lagt på 
Facebook (var i forvejen indeholdt i nyhedsbrevet). De planlagte 
aktiviteter for Naturstafetten er lagt på hjemmesiden. Der er 615 
følgere på DOF Københavns Facebookside. 

Alice Nørhede 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Naturstafetten: 

Datoer og arrangementer er fastlagt og offentliggjort. Der udestår 
nogle praktiske foranstaltninger, fx indkøb af håndsprit. Der barsles 
med et par supplerende arrangementer. DR forventes at komme 
med reportagevogn. Der bør være en person fra bestyrelsen, hvis 
det kan lade sig gøre at koordinere dato og tidspunkt. Alice 
koordinerer. 

Alice Nørhede 

7.2 Mursejlerkasser: 
David har tidligere formidlet kontakt mellem Frederiksberg 
Kommune og Jesper Toft, og fortalte at Frederiksberg Kommune har 
erklæret at ville indkøbe 10 mursejlerkasser i træbeton til opsætning 
på Frederiksberg Rådhus. 
Herudover har Jesper Toft indgået aftale med Københavns 
Beredskab om opsætning af nogle af de kasser, DOF København 
allerede har sponseret. 

 

7.3 Uglekasser: 
Der er modtaget en forespørgsel om hjælp til opsætning af 
uglekasser ved en stald i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det oplyses 
at kommune vil sponsere kasserne. Ingelise kontakter spørgeren og 
tilbyder råd og vejledning. 

Ingelise Aarøe 
Petersen 

7.4 Kurser i efteråret: 
Der planlægges DOF Base workshop, som afholdes af David. Der er 
mange nye DOF Base-brugere (over 200 i DOF København i år), så 
der er nok basis for to aftener. 

David B. Collinge 

 Ole forsøger at planlægge et efterårskursus om trækfugle med den 
instruktør, som fik udskudt sit fuglestemmekursus. 
Fuglestemmekurset afholdes i foråret 2021. 

Ole Vesterlund 

 Tue forsøger at planlægge tre kurser med samme instruktør som 
kurserne sidste efterår. Der planlægges samme kursusform som 
sidste år og en lidt højere deltagerbetaling. 

Tue Brix 

7.5 Frivillig-arrangementet: 
Udvalget planlægger et møde og drøfter muligheden for 
gennemførelse i 2020. 

Alice Nørhede, Ole 
Vesterlund, Tue Brix 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
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 Emne: Ansvar: 

8.1 Hold Hjernen Frisk: 
Egedal Kommune arrangerer en tur for ældre ensomme, og har 
spurgt om fuglekyndig fortæller. Alice forestår planlægning og endnu 
en DOF-person. 

Alice Nørhede 

   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Listen skal opdateres og på Dropbox.  

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Generalforsamling: 

Foredragsholder(e) (tidligere Pica-legatmodtagere) skal kontaktes. 
David B. Collinge 

 Hans, som skulle have været dirigent på den udskudte general-
forsamling i marts, kontaktes for tilsagn om at være dirigent på 
generalforsamlingen. 

Tue Brix 

 Ingelise og Torben køber ind til generalforsamlingen. Ingelise Aarøe 
Petersen og Torben 

Dyhrberg 
 Der skal inviteres til generalforsamlingen med besked om tilmelding. 

Ole kan muligvis skaffe lokale, hvis vi bliver for mange til Fuglenes 
Hus.  

Alice Nørhede 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Ingen emner  

   

12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 27. august 2020 kl. 

17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Generalforsamling i 2020 vil blive afholdt torsdag den 27. august 
2020 kl. 19.00 

 

   

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

uploades til Dropbox. 
 

   
 


