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Dato: 2022.03.10   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 

Til stede: Ingelise Aarøe Petersen 
Frands E. Jensen 
Alice Nørhede 
Ole Vesterlund 

Ask Emil Brix Selmer 
Torben Dyhrberg 
Tue Brix (referent) 

Afbud: David Collinge 
 

 

 
 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Kommentarer og opfølgning sidste møde  
2.1 Referat af møde den 17/2-2022 var ikke udsendt inden mødet. Der 

blev fulgt op på udestående emner, men referatet godkendes først 
ved næste møde. 

 

   

3.0 Økonomi  
3.1 Årsregnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen 

umiddelbart efter dette bestyrelsesmøde. 
Der budgetteres med et DOF København-underskud på 119.000 kr., 
men vi ved af erfaring, at vi næppe får afholdt alle de budgetterede 
udgifter. Desuden har vi en vis buffer fra tidligere år. 
DOF Travel har et mindre underskud for 2021. 

 

   

4.0 Nyt fra NPU, grønne råd, brugerråd m.m.  
4.1 Ingelise deltager uofficielt møde i Hovedstadens Brugerråd inden for 

længe. 
Ingelise Aarøe 

Petersen 
4.2 Torben har deltaget i møde i Naturpolitisk Udvalg. 

Hans Harrestrup Andersen udtræder, og de kommuner hvor Hans 
har varetaget foreningens interesser blev fordelt mellem de 
siddende medlemmer. 
Torben orienterede om nogle af de igangværende sager i NPU. 
Næste NPU-møde finder sted den 4. april 2022. 
NPU kunne godt trænge til lidt forstærkning, hvilket bestyrelsen 
noterer sig. 

 

4.3 Alice og Ingelise har været til møde med Naturstyrelsen (NST) om 
Vestamager. 
Der blev udtrykt interesse for en ny fugletælling i området, som 
muligvis kunne medfinansieres af NST. 
Det blev oplyst at de tidligere planlagte ”blå støttepunkter” (i form af 
fx landgangsbroer for kajakker m.m.) ikke etableres, hvilket DOF 
Kbh. noterede sig. 
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 Emne: Ansvar: 

Alice og Ingelise havde et godt indtryk af samarbejdsklimaet ved 
mødet. 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 Intet nyt.  

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Intet nyt.  

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Engelsk beskrivelse af gode fuglesteder i området. 

Frands har rundsendt et godt oplæg, som vil blive suppleret med 
yderligere et par områder. 

Frands E. Jensen 

7.2 DOF København har deltaget ved Ørnens Dag, både ved Jyllinge 
Havn og ved Sydtårnet på Vestamager. Begge arrangementer var 
velbesøgte, og der blev set Havørne begge steder. 

 

7.3 Frands berettede lidt om fremskridtet med jubilæumsskriftet. 
Skriftet forventes at være klar til udgivelse i maj 2022, ret præcist 
passende med 50-året for oprettelse af lokalafdelingen. 

 

7.4 Åbning af mødelokalet til trækfuglekurset blev fordelt. Der skal 
åbnes for kurset kl. 18.30, og lukkes efter kursets afslutning. 
16/3: Tue åbner og lukker. 
6/4: Ingelise åbner og lukker. 
20/4: Frands åbner og lukker. 
4/5: Ingelise åbner og lukker. 
1/6: Tue åbner og lukker. 

 

7.5 Alice bad om bestyrelsens syn på trykning af mursejler-folder, da 
hun snart skal mødes med Jesper Toft. Bestyrelsen er positiv mht. 
at støtte projektet, men udbeder sig et oplæg fra Jesper. 

 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Alice har undervist om hulrugende fugle på en skole, og deltager 11. 

marts i en ophængning af fuglekasser, produceret af skoleelever. 
Alice Nørhede 

   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Listen findes på Dropbox. Ingen yderligere bemærkninger, men 

listen behandles efter valg af ny bestyrelse. 
 

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Vi har modtaget en henvendelse om mulig bebyggelse af et område 

i nærheden af Måløv. 
DOF København mener ikke umiddelbart at der er fugleinteresser i 
sagen, men vi følger sagen og drøfter med de personer, der 
henvender sig. 

 

10.2 Vi er inviteret til møde i Friluftsråd Nord. 
Torben deltager. 

Torben Dyhrberg 

10.3 Vi er blevet opfordret til at udpege et medlem til parkbrugerrådet for 
Amager Strandpark. 
Torben påtog sig hvervet, Ingelise påtog sig suppleanthvervet. 

Torben Dyhrberg/ 
Ingelise Aarøe 

Petersen 
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 Emne: Ansvar: 

10.4 Vi har fået en henvendelse om hjælp til en workshop om 
fuglekasser. Tue besvarer og får yderligere oplysninger, og deltager 
i påkommende tilfælde i workshoppen. Ingelise tilbyder også at 
deltage. 

Tue Brix/ Ingelise 
Aarøe Petersen 

10.5 Vi har modtaget henvendelse om et mindre problem ved aktivering 
af Birdalarm. 
Birdalarm har egentlig ikke noget med DOF at gøre, men 
henvendelsen er besvaret. 

 

10.6  Vi har modtaget ansøgning om Pica-legatet. 
Tue svarer at vi behandler ansøgningen, når fristen er udløbet 
(primo april). 

Tue Brix 

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Bestyrelsen vil på et af de førstkommende møder drøfte næste 

kursussæson og mulige kursusinstruktører. 
 

   

12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 19. april 2022 kl. 

17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Efterfølgende møde afholdes torsdag den 19. maj 2022.  
   

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

uploades til Dropbox. 
 

 


