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Dato: 2021.09.09   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Ingelise Aarøe Petersen 
Frands E. Jensen 
Alice Nørhede 
David Collinge 
 
Gæst fra Fuglenes Hus: 
Lars Engmark 

Ole Vesterlund 
Torben Dyhrberg 
Ask Emil Brix Selmer 
Tue Brix (referent) 

Afbud:   

 
 

 Emne: Ansvar: 

1.0 Lars Engmark om medlemsundersøgelse og DOF-struktur   
1.1 Lars resumerede resultat og analyser af den gennemførte 

medlemsundersøgelse, og nogle emner som oplæg til fremtidig 
medlemsstruktur, bl.a. en reduktion i antallet af mulige 
medlemskaber. 
Der blev stillet spørgsmål og kommenteret. Emnet vil blive 
behandlet i DOF Repræsentantskab. 

 

   

2.0 Valg af referent og ordstyrer  
2.1 Ordstyrer: Ingelise  
2.2 Referent: Tue  

   

3.0 Kommentarer og opfølgning sidste møde  
3.1 Referat af møde 5/8-21 blev godkendt.  

   

4.0 Økonomi  
4.1 På grund af afmeldinger til kurser har vi besluttet at indføre et 

afmeldingsgebyr på 50 kr., som vil gælde fra næste år. Gebyret skal 
fremgå af vores kursusomtaler. 

 

   

5.0 Nyt fra NPU, grønne råd, brugerråd m.m.  
5.1 Mødefrekvens i NPU har ikke været så høj, men der afholdes møde 

i næste uge. Op til kommunalvalget ønsker NPU at sikre at der er 
kommunerepræsentanter i alle kommuner (der mangler enkelte). 
Herudover vil NPU gennemføre arbejde og mødedeltagelse i 
brugerrådene. 
Aktuelle sager i NPU er: Amager Fælled, Damhusengen og 
Lynetteholmen. 

 

5.2 Ingelise har deltaget i møde med Naturstyrelsens Brugerråd. Kun 
DN og Friluftsrådet er faste medlemmer, DOF er ikke fast medlem. 
Fra politisk side er der udtrykt hensigt om at medlems-
organisationerne skal høres mere.  
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 Emne: Ansvar: 

5.3 Ingelise har deltaget i møde om urørt skov, gennemført på 
Vestamager. Ingelise fortalte om det areal, der er udlagt til urørt 
skov (180 km2) siden 2016. 
Alice har også deltaget i møde om urørt skov, gennemført i Farum. 
Både Ingelise og Alice havde et positivt indtryk af de tiltag, der vil 
blive gennemført i skovene, og fremtidsudsigterne. 

 

5.4 Ingelise har deltaget i møde om biodiversitet, natur og 
naturbeskyttelse i København. Der afholdes temadag den 
21.september, og der er fire DOF København-medlemmer på 
sagen. 

 

   

6.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
6.1 Aktivitetsudvalget: 

Både Klaus Malling Olsen- og Jan Kiel-kurserne kører godt. 
 

6.2 Torben fortalte om ”Fugle på Golfbanen”. 
Projektet er nu halvvejs, og 141 golfbaner har rapporteret om 
fugleforekomster. Der er registreret ynglefugle på 96 golfbaner. 
Projektet evalueres ved golfsæsonens udløb. 

 

6.3 DOF Travel: Antarktis-turen, planlagt til november, er aflyst og udsat 
til næste år. DOF Travel forudser at det økonomiske tab, der kunne 
frygtes, hermed er blevet begrænset. Gennemførelse af ture til 
udlandet er genoptaget, og der er ture under planlægning. 

 

   

7.0 Orientering fra Webmaster  
7.1 Ingen nye emner.  

   

8.0 Igangværende sager og aktiviteter  
8.1 Alice gennemfører et arrangement om fuglekigning med en gruppe 

ordblinde børn, indeholdende en fugletur. Endvidere gennemfører 
Alice et program for børnehave- og førsteklasser. 

Alice Nørhede 

 Ole orienterede om DOF’s fremtidige Ørneklub, og om mulighederne 
for at gennemføre ture kun for børn. DOF København er blevet bedt 
om en stillingtagen til nogle emner om mulige DOF København-
aktiviteter – Ole besvarer henvendelsen. 

Ole Vesterlund 

   

9.0 Nye sager og aktiviteter  
9.1 Der mangler et par foredragsaftaler. Tue følger op. Tue Brix 

   

10.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
10.1 Listen findes på Dropbox. Ingen yderligere bemærkninger.  

   

11.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
11.1 Der udestår et par betalinger til fuglestationsophold. Ingelise følger 

op. 
Ingelise Aa. 

Petersen 
   

12.0 Eventuelt  
12.1 Ingen emner.  

   

14.0 Næste møde  
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 Emne: Ansvar: 

14.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 7. oktober 2021 
kl. 17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 

 

14.2 Efterfølgende møder blev ikke aftalt.  
   

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

uploades til Dropbox. 
 

 


