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Dato: 2021.06.28   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Ingelise Aarøe Petersen 
Frands E. Jensen 

David B. Collinge 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Alice Nørhede 
Ole Vesterlund 

Torben Dyhrberg 
Ask Emil Brix Selmer 

 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2021.04.16 og 
2021.05.12 

 

2.1 Begge referater blev godkendt (med mindre rettelse til det ene).  
   

3.0 Økonomi  
3.1 Der er fortsat ikke brugt mange penge. De seneste var de bevilgede 

tilskud til unge på fuglestationsophold. 
 

3.2 DOF Travels økonomi afventer stadig afklaring om især Antarktis-
turen. Udviklingen i Sydamerika ser desværre fortsat ikke godt ud. 

 

3.3 Lokalgruppen i Køge vil overgå til vores bankkonto på grund af krav 
om CVR-nummer. Frands håndterer. 

Frands E. Jensen 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Ingelise har deltaget i brugerrådsmøde med Naturstyrelsen. Der vil 

blive afholdt nogle borgermøder, først omkring Farumskovene og 
herefter omkring Eremitagen. Alice og Ingelise deltager i hver sit 
møde. 
Ingelise referer i øvrigt at der er væsentlig debat om urørt skov. 

Alice Nørhede, 
Ingelise Aa. 

Petersen. 

4.2 Biodiversitet i København: Der er afholdt et Zoom-møde, som 
Ingelise har deltaget i. Mødet havde virket positivt, og der syntes at 
være fokus på også at involvere unge mennesker. Indledningsvis vil 
der blive udarbejdet en strategi. Der var deltagelse fra bl.a. Dansk 
Naturfredningsforening (DN) og Naturskolen, og deres synspunkter 
havde været på linje med DOF Københavns. 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 Aktivitetsudvalget: Der er arrangeret fire kurser med Klaus Malling 

Olsen og en kursusrække om trækfugle med Jan Kiel. 
 

5.2 DOF Travel har tre ture i efteråret. De to ser bestemt ud til at kunne 
gennemføres, men Antarktis er jo lidt bekymrende. 
Småturene skal planlægges hurtigst muligt. 

 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 De udbudte kurser er lagt på hjemmesiden og på Facebook.  
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 Emne: Ansvar: 

6.2 Der er omkring 1.000 medlemmer i DOF Københavns 
Facebookgruppe. 

 

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 DOF København skal begrunde sin indstilling til DOF’s hæderspris. 

David følger op, og indsamler oplysninger til brug for indstillingen. 
David Collinge 

7.2 Amager Fælled: Udviklingen omkring Lærkesletten følges, og 
aktivisternes seneste aktiviteter blev drøftet. 

 

7.3 Boligbirding: Der er startet en ny omgang Boligbirding.  
7.4 Aktivitetsudvalget har planlagt tur for frivillige aktive den 14. august 

2021. Der planlægges et snarligt møde med opfølgning. 
 

7.5 DOF København har guidet en tur for en flok lærere, og en tur for en 
designer og en arkitekt, som ønskede input til deres udvikling af 
bæredygtige fugletårne. 

 

7.6 DOF København støtter fortsat opsætning af fuglekasser. Der er et 
par igangværende projekter. 

 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Vi er blevet opfordret til at afklare status omkring Saltholm, hvor der 

ikke er gennemført ture efter kontroverserne med Saltholm Ejerlaug. 
Frands kontakter Friluftsrådet. 

 

8.2 Hans Harrestrup Andersen har meddelt at han trækker sig fra DOF’s 
Repræsentantskab. DOF København (Ingelise) henvender sig til 
suppleant, valgt på seneste generalforsamling, og spørger om det 
fortsat vil være muligt at indtræde. 

Ingelise Aa. 
Petersen 

   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Ny liste er udsendt og blev taget til efterretning.  

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Der er modtaget ansøgning om støtte til et frivilligt ophold på 

Skagen Fuglestation. DOF København bevilgede 2.500 kr. Frands 
overfører, når vi har kontooplysninger. 

 

10.2 Vi er blevet kontaktet om hjælp til afskærmning af en mulig, rugende 
Rød Glente. Vi har formidlet henvendelsen til DOF. 

 

10.3 Hjælp til fx opsætning af fuglekasser, når vi får henvendelser: Det 
blev drøftet at undersøge på DOF’s ”Min Side”, om nogle kunne 
tænke sig at udføre frivilligt arbejde m.m. 

 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Ingen emner.  

   

12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. august 2021 

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. 
 

 


