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Dato: 2021.08.05   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Ingelise Aarøe Petersen 
Frands E. Jensen 
Alice Nørhede 
 
Gæster fra lokalgruppen i Køge: 
Allan og Mogens 

Ask Emil Brix Selmer 
David Collinge 
Tue Brix (referent) 

Afbud: Ole Vesterlund Torben Dyhrberg 

 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Tur for frivillige  
2.1 Næsten alt er på plads. De udestående småemner klares pr. mail. 

Der er indtil nu ca. 16 tilmeldte. 
 

   

3.0 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 2021.06.28   
3.1 Referatet blev godkendt. 

Nogle af de emner, der ifølge referatet skulle håndteres, udestår. De 
ansvarlige bedes udføre inden næste møde. 

 

   

4.0 Økonomi  
4.1 Der er fortsat ikke brugt mange penge. Der er afholdt lidt 

småudgifter, og der er bevilget et par tilskud til unge på 
fuglestationsophold. 

 

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

Frands E. Jensen 

4.3 DOF Travels økonomi afventer stadig afklaring om især Antarktis-
turen. Der forventes dog nyt om ca. to uger. 

 

   

5.0 Gensidig orientering  
5.1 Der var inviteret gæster fra lokalgrupperne Roskilde og Køge, samt 

fra Seniorudvalget. Lokalgruppen Roskilde og Seniorudvalget havde 
meldt afbud, men lokalgruppen Køge deltog. 
Ingelise fortalte lidt om bestyrelsens arbejde og om kommende 
aktiviteter. 
Allan og Mogens fortalte om Køgegruppens aktiviteter, herunder 
ture, turaflysninger under covid-19-pandemien, websider og sociale 
medier m.m. 
Desuden drøftedes forhold til medier og befolkning i forbindelse med 
verserende sager. 

 

   

6.0 Nyt fra MPU, grønne råd, brugerråd m.m.  
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 Emne: Ansvar: 

6.1 Der er ikke afholdt mange møder i kommunale udvalg, så der var 
ikke nogen rapporteringer. 

 

6.2 Naturstyrelsen har planlagt en møderække om urørt skov. Der er 
sendt invitationer til medlemmer af brugerråd m.m. DOF København 
forsøger at deltage i så mange møder som muligt. 

 

6.3 Biodiversitet i København: Ingelise har tidligere deltaget i, og 
refereret, et virtuelt møde. Der er nu planlagt endnu et møde. Ved 
det tidligere deltog bl.a. Dansk Naturfredningsforening (DN) og 
Naturskolen. 

 

   

7.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
7.1 Der sælges rejser i DOF Travel igen. Ellers ikke meget nyt.  
7.2 Aktivitetsudvalget: Klaus Malling Olsen-kurserne begynder i morgen, 

Jan Kiels kursusrække om trækfugle begynder om ca. 14. dage. 
 

   

8.0 Orientering fra Webmaster  
8.1 De udbudte kurser ligger fortsat på hjemmesiden og på Facebook.  
8.2 Der er omkring 1.000 medlemmer i DOF Københavns 

Facebookgruppe. Der er en lille vækst. 
 

   

9.0 Igangværende sager og aktiviteter  
9.1 Dagsarrangementet for aktive medlemmer: Se 2.1  
9.2 Københavns Kommune har tidligere henvendt sig om vores hjælp til 

redekassefremstilling på nogle skoler. Der er vist desværre kun en 
skole, der gennemfører noget – og vi hjælper med input. 

 

9.3 Vi forsøger at finde deltagere til den møderække, der er inviteret til, 
fordelt på et antal skove (se 6.2). Ingelise håndterer, og forsøger at 
finde (mindst) en deltager til hvert skovbesøg. 

Ingelise Aa. 
Petersen 

9.4 Kurser: 
Klaus Malling Olsens kurser begynder i morgen. Tue modtager 
tilmeldinger, er vært, og åbner og lukker Fuglenes Hus. Indtil nu 16 
tilmeldte til vadefuglekurset, 21 tilmeldte til rovfuglekurset, 8 
tilmeldte til vintersvømmefuglekurset og 12 tilmeldte til mågekurset. 
Jan Kiels kursus begynder om ca. to uger. Ingelise modtager 
tilmeldinger, Ole er vært og koordinerer åbning og lukning af 
Fuglenes Hus. Der er 20 deltagere og to på venteliste. 

Tue Brix, 
Ingelise Aa. 

Petersen, 
Ole Vesterlund 

   

10.0 Nye sager og aktiviteter  
10.1 Ingen.  

   

11.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
11.1 Listen findes på Dropbox. Ingen yderligere bemærkninger.  

   

12.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
12.1 Henvendelse om hjælp til redekasser på en skole ved Sluseholmen 

håndteres af Ingelise. 
Ingelise Aa. 

Petersen 
12.2 DOF København har modtaget en ansøgning om dækning af 

udgifter til en erhvervspraktikants ophold på fuglestation. 
Vi bevilgede de 1.400 kr., der var ansøgt om. Frands håndterer. 

Frands E. Jensen 
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 Emne: Ansvar: 

12.3 DOF København har modtaget en ansøgning om dækning af 
udgifter ved længerevarende ophold på fuglestation. 
Vi bevilgede 5.000 kr., svarende til det maksimumbeløb, vi har 
vedtaget. Frands håndterer. 

Frands E. Jensen 

12.4 Vi er blevet inviteret til indvielse af fuglekasser, vi har finansieret. 
Kasserne er ophængt i en boligforening på Frederiksberg. Der 
forventes lidt pressedækning. Tue deltager. 

Tue Brix 

   

13.0 Eventuelt  
13.1 Ingen emner.  

   

14.0 Næste møde  
14.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 9. september 

2021 kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

14.2 Efterfølgende møde afholdes torsdag den 7. oktober 2021.  
   

15.0 Distributionsliste  
15.1 Referatudkast udsendes til mødedeltagere og til fraværende, og 

uploades til Dropbox. 
 

 


