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Dato: 2021.04.16   

Sted: Web-møde på Microsoft Teams 

 

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

Torben Dyhrberg 
David B. Collinge 
Ask Emil Brix Selmer 
Tue Brix (referent) 

Afbud:   

 
 

 Emne: Ansvar: 

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

   

2.0 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde hhv. 
generalforsamling 2021.03.11 

 

2.1 Referaterne blev godkendt med et par små rettelser.  
   

3.0 Økonomi  
3.1 Ikke mange nyheder: Fremlagt budget blev jo godkendt på 

generalforsamlingen, men på grund af covid-19 er det uvist hvor 
mange, og hvilke, aktiviteter der vil kunne gennemføres. 
Pengeforbruget har ikke været højt i år. 

 

   

4.0 Nyt fra NPU, Grønne Råd m.m.  
4.1 Ikke meget nyt fra NPU, men der er dog afgivet en række 

høringssvar vedrørende Lynetteholmen, Vestamager og Nordtippen. 
 

4.2 DOF København har deltaget i brugerrådsmøde med 
Naturstyrelsen. Det virker som om Dansk Naturfredningsforening og 
DOF er de eneste i brugerrådet med fokus på naturbeskyttelse og 
naturbevarelse – de øvrige vil udelukkende benytte naturen til 
aktiviteter. Et opløftende punkt var dog nogle drøftelser om 
udlægning af såkaldt urørt skov. 

 

   

5.0 Nyt fra DOF-udvalg, -grupper m.m.  
5.1 Eneste tilbageværende stortur i første halvår 2021 er netop aflyst. 

Indbetalte beløb er refunderet, og der er kun et meget lille tab på 
aflysningen. Der er planlagt et par storture til andet halvår af 2021, 
og DOF Travel håber at kunne gennemføre dem. 
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 Emne: Ansvar: 

5.2 Aktivitetsudvalget har planlagt et punkttællingskursus til 
gennemførelse i juni 2021. Efterårets foredragsrække er under 
drøftelse. 
Datoer for diverse fremtidige arrangementer blev drøftet, væsentligst 
i lyset af den formodede vaccinationsfremdrift. Emnet blev lagt 
tilabeg til aktivitetsudvalget. 
Der blev drøftet generelle forhold omkring eventuel betaling for 
foredrag. Det blev besluttet af aktivitetsudvalget foreslår et årligt 
beløb, som vil blive drøftet og vil indgå i fremtidige DOF København-
budgetter. 

 

   

6.0 Orientering fra Webmaster  
6.1 Facebookgruppe og hjemmeside fungerer. Ellers intet nyt.  

   

7.0 Igangværende sager og aktiviteter  
7.1 Fugle på golfbanen: Der er igangsat en fugletælling, en aktivitet der 

er målrettet både medlemmer af golfklubber og medlemmer af DOF. 
 

7.2 Der er afholdt introduktion til DOFbasen. Introduktionen fandt sted 
på Zoom, og var, med ca. 40 deltagere, velbesøgt. 

 

7.3 DOF København har gennemført et par guidede ture for grupper, 
der havde henvendt sig. 

 

   

8.0 Nye sager og aktiviteter  
8.1 Ingen.  

   

9.0 Arbejdsfordeling i bestyrelsen  
9.1 Listen tilpasses og fremlægges til behandling senere.  

   

10.0 Henvendelser til og fra bestyrelsen  
10.1 Ingen henvendelser til behandling.  

   

11.0 Eventuelt  
11.1 Ingen emner, udover småsnak.  

   

12.0 Næste møde  
12.1 Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 12. maj 2021 kl. 

17.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København. 
 

12.2 Efterfølgende møde afholdes 

• Mandag den 28. juni 2021 kl. 17.00 

 

   

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

uploades til Dropbox. 
 

 


