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Referat af web-møde i DOF Københavns bestyrelse  

22-02-2021 

 

Deltagere:  Ingelise Aarøe Petersen, Tue Brix, Torben Dyhrberg, David Collinge,  

Ole Vestergaard, Alice Nørhede, Ask Selmer, Frands Jensen 

Fraværende: Ingen 

1. Valg af ordstyrer og referent 

David blev valgt til ordstyrer og Frands til referent. 

2. Kommentarer og opfølgning til sidste møde den 14-01-2021 

Der var ingen kommentarer. Alice bemærkede, at det kan være svært at afgøre, hvornår et referat er 

godkendt. Det besluttedes derfor, at et referat godkendes ved følgende bestyrelsesmøde, hvorpå Alice 

lægger det på hjemmesiden. 

3. Økonomi 

a. Tilskud til børneprogram 50.000 kr. 

Fuglenes Hus meddeler, at pengene er overført fra DOF Kbh. Vi rykker Fuglenes Hus for 

oplysning om, hvad pengene er brugt til, eller skal bruges til. 

4. Nyt fra Naturpolitisk Udvalg, grønne råd, brugerråd m.m. 

NPU:  

Windsurfere i Sydhavnen: Vi samarbejder gerne om en løsning, men er umiddelbart skeptiske, da det 

er Natura 2000-område med overvintrende vandfugle. 

Kommunerepræsentant på Frederiksberg søges, da David har trukket sig. 

Storehøj på Vestamager (Alice): Der samles ind til renovering af fugleskjul og gangbro. Pris 400-500 

t.kr. Vil DOF Kbh. støtte? Nok ikke; det må være Naturstyrelsens job. Alice svarer Inge Christiansen. 

Utterslev Mose (Alice): Nyetablering af bro ved Kirkemosen. 

5. Nyt fra øvrige DOF-udvalg, grupper, m.m. 

DOF Travel: Møde 23-02-2021 om evt. aflysning eller udsættelse af 1. halvårs storture. 

6. Webmasterorientering 

Alice opdaterer løbende Facebook og hjemmeside. 

Ingelise om Facebook: Det er problematisk at bruge Facebook til mange ting, da der ikke er nogen 

historie. Facebook skal hovedsageligt bruges til her og nu-sager. Ingelise overvejer at tage sagen op 

med HB. 

Der er generel utilfredshed i bestyrelsen med DOF Kbh.s hjemmeside. Måske skal vi skifte til samme 

koncept som DOF Travel? Diskuteres på generalforsamlingen. 

7. Igangværende sager og aktiviteter 

a. Endelig behandling af Alice’ forslag til kommissorium for NPU 



2 

 

  

Kommissoriet blev godkendt med applaus. 

b. Foredrag  

Alice: Lars Jensen vil gerne holde virtuelt foredrag, men har hverken mikrofon eller kamera i 

pc’en. Alice vil gerne hjælpe med det tekniske, og Lars vil gerne købe de manglende dele. Vi 

håber at afholde mere normale foredrag i efteråret. 

c. Kurser i foråret  

Ingelise: Vi kan endnu ikke sige, om Jan Kiels fuglestemmekursus kan afholdes til marts. Ole 

spørger Jan, om han kan og vil holde det som web-kursus? Evt. udsættes til april? 

d. Golfbaner 

Torben: Fuglenes Hus taler med Dansk Golf Union om samarbejde. Alle golfbaner er nu 

etableret som områder i DOFbasen. Der er dannet en Facebook-gruppe #fuglepågolfbanen. 

Forskellige projekter er undervejs, f.eks. ynglefugletælling. 

8. Nye sager og aktiviteter 

a. Ørnens dag, 28-02-2021 

Ingelise m.fl.: Vi har angivet nogle steder, hvor folk kan håbe på at se nogle ørne. 

Jyllinge (Tue er kontaktperson) 

Bognæs (Solvejg er kontaktperson) 

Vestamager (Ingelise er kontaktperson) 

Der vil ikke være bemanding på stederne, men interesserede kan spørge kontaktpersonerne 

om råd og vejledning. 

9. Arbejdsfordeling for bestyrelsen 

a. Generalforsamlingen, hvem hvad hvor? 

Der er sendt indkaldelse ud på hjemmesiden, Facebook og Fugle og Natur i god tid. Forslag til 

generalforsamlingen skal være indsendt senest 04-03-2021. Tilmelding senest på selve dagen, 

11-03-2021. 

Tue har overblik over tilmeldinger, og hvem der opstiller til Bestyrelsen og Repræsentant-

skabet. Alle, der sidder på positionerne i dag, genopstiller; ingen andre har tilkendegivet 

interesse, så der ser ikke ud til at blive kampvalg. 

David er ordstyrer og Frands referent. Tue står for invitationer i Teams og andet teknisk. Ask 

kan arrangere afstemning, om nødvendigt. 

10. Henvendelser til og fra bestyrelsen siden sidst 

a. Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde  - vi skal have styr på, hvem der deltager 

Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

b. Ansøgning om tilskud til Danish Birder Award (tidl. fremsendt) 

Til september. Torben møder gerne op. Vi bevilger kr. 5.000. 
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c. Ansøgning fra Mikkel Friborg Mortensen (DOF-medlem i DOF Kbh.s område) 

Der er ansøgt om ca. kr. 3.000 til transport frem og tilbage til Skagen Fuglestation. Bevilget. 

d. Amager Fælled  

Forslag om folkeafstemning om den planlagte bebyggelse. Vi støtter DNs initiativ til 

underskriftsindsamling. 

e. Henvendelse fra Bo Kayser om beskrivelse af fugleområder 

God idé. Beskrivelserne skal ligge ét sted, og der bør være GPS-koordinater for evt. mødested 

og/eller parkeringsplads. Kan bruges i DOF Travels annoncering af småture. 

f. Henvendelse fra Erik Agertoft om fotografers adfærd og billeder på DOF Københavns 

Facebook-side 

David: Der er risiko for, at Bestyrelsens informationer drukner i billeder. Vi må kræve, at 

uploading af billeder har et formål, der ikke bare er ”se mit flotte billede”. Er der ikke et 

specifikt formål, fjerner vi billederne. Vi må overveje, om vi skal lave et alternativt sted, hvor 

folk kan lægge deres billeder til udstilling. Selv på et sådant sted må der være en maksimal 

liggetid på f.eks. en måned. 

g. Høringssvar fra DOF til hhv. skove og nationalparker 

Ingelise sammenfatter de indkomne forslag og indsender til Knud Flensted senest 07-03-2021. 

11. Eventuelt 

a. Fugleåret 

Ingelise har ”Fugleåret 2019” til de af os, der ikke allerede har et eksemplar. 

b. Fugledamer 

Alice nævnte en henvendelse fra et medlem, der ønskede specielle ture kun for kvinder. Alice 

har skrevet et glimrende svar. Det hensigtsmæssige i sådanne aktiviteter begrænset til en del 

af foreningens medlemmer blev diskuteret. Der var ikke stemning for at indføre sådanne 

aktiviteter. 

 

Oversigt over planlagte møder og arrangementer 

11-03-2021 kl. 17.00: Bestyrelsesmøde (web) 

11-03-2021 kl. 19.00: Generalforsamling (web) 


