DOF København
Referat af generalforsamling 2017.03.16
Dato:

2017.03.16

Sted:

University Campus Frederiksberg, Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg

Til stede fra
bestyrelsen:

Hans Harrestrup Andersen
Erik Agertoft
David Collinge
Otte medlemmer var mødt
(samt to Pica-legatmodtagere)
Torben Dyhrberg

Medlemmer og
andre:
Afbud fra
bestyrelsen:

Pkt.:

Frands E. Jensen
Jan Nielsen
Tue Brix (referent)
Lars Engmark, DOF, deltog under
pkt. 3 (og delvis pkt. 4)
Inge Christiansen

Emne:

1.0 Valg af dirigent og referent
1.1 Formand Hans Harrestrup Andersen bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne
Morten Møller Hansen som dirigent.
Morten Møller Hansen blev valgt som dirigent.
1.2 Tue Brix blev påtog sig hvervet som referent.
1.3 Morten Møller Hansen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og
åbnede generalforsamlingen.
2.0 Beretning om lokalafdelingens virke
2.1 Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Harrestrup Andersen og Erik Agertoft.
Hans orienterede om bestyrelsens sammensætning. Alle de nuværende otte
bestyrelsesmedlemmer er medlemmer af DOF’s repræsentantskab.
Lokalafdelingen have den 31/12-2016 4900 medlemmer.
Der er afholdt møde for nye medlemmer og et møde med kommunerepræsentanter.
Der er afholdt ni bestyrelsesmøder siden seneste generalforsamling. Lokalafdelingen har
herudover været repræsenteret ved to repræsentantskabsmøder, møder i Grønne Råd,
dialogfora og brugerråd samt borgermøder.
Der er desuden afholdt møde med nye medlemmer og møde med orientering om
Nationalpark Skjoldungernes Land.
Der er afholdt Fuglesnittekursus og et fuglestemmekursus.
Der er afholdt to foredrag for medlemmer.
DOF København donerede i 2016 180.000,- til Skagen Fuglestation.
Bestyrelsen har endvidere besluttet at søge at gennemføre en fugletælling på
Vestamager. Tællingen er optaget i budgettet.
Bestyrelsen vil gennemføre medlemsundersøgelse.
Erik Agertoft fortalte om DOF-basen. Der er indtastet 232.569 observationer i
København, svarende til 14% af landets indtastede observationer. Markering af fugles
placering i lokaliteten er i stigende grad blevet vigtig, og Erik opfordrede til at placering
bliver indtastet.
Erik redegjorde herudover for Atlas-projektet, opridsede dets indhold og opfordrede til
indtastning under Atlas-projektet. Det meste af lokalafdelingens område er godt med,
men Erik opfordrede til indtastning af observationer fra Stevns.
Herudover opfordrede Erik til gennemførelse af punktællinger.
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Erik fortalte at DOF har lukket Caretakerprojektet, men fortalte at en række medlemmer
fortsætter arbejdet i organiserede rammer.
Sluttelig fortalte Erik om Fugleværnsfonden, og det arbejde som gennemføres i fondens
regi, herunder det frivillige arbejde med naturpleje og andet. Erik fremhævede
arbejdsgruppens arbejde ved reservatet ved Gundsømagle Sø, der ligger i DOF
Københavns område.
• Der blev stillet spørgsmål til eventuel hjælp med medlemsundersøgelsen fra fuglenes
hus.
København vil koordinere medlemsundersøgelsen med FH.
• Bemærkning til DOF-basen: Mange misforstår indtastningen af ynglefugle i DOFbasen, som skal foretages i en anden rubrik. Der blev opfordret til at denne
funktionalitet gøres mere synlig.
Atlas lægger beslag på mange ressourcer, men Erik (som også er DOF-basekoordinator) er enig, og ønske også at DOF arbejder med dette.
• Der efterlyses mulighed for at indtaste til DOF-basen via mobiltelefon.
En app er under udvikling, og de foreløbige resultater lover godt. Lancering forhåbentlig
til efteråret.
• Der mangler indtegning af flere lokalitetsgrænser i DOFbasen.
DOF har ikke en central aktivitet for indtegning af lokalitetsgrænser, og det er et stort
arbejde, som desværre ikke er koordineret.
• Bruges registreringer i DOF-basen?
Miljøministeriet betaler fx årligt en væsentlig sum for adgang, og benytter det til bl. a.
baggrund for udpegning af beskyttelseslokaliteter.
Hans fortsatte beretning og resumerede aktiviteterne i lokalgrupperne Roskilde og Køge,
Seniorudvalget (”Grågæssene”), DOF Travel og Naturpolitisk Udvalg (NPU) samt i
forskellige andre fora.
DOF København rummer 25 kommuner og er lokalafdeling for ca. 1/3 af DOF’s samlede
medlemsskare.
DOF København håber at vende demografien i DOF, således at der kommer flere unge
medlemmer, og håber på både øget samarbejde mellem lokalafdelinger og internationalt
samarbejde
Herefter fulgte endnu nogle spørgsmål og kommentarer fra salen:
• Hvor mange gymnasier o. lign. er med i ”#Vi kigger på fugle”?
De to ungdomsmedlemmer enten fratræder eller er fratrådt fra ansættelse i DOF, hvilket
bekymrer DOF København. DOF Købehavn har ikke tal på hvor mange gymnasier der er
blevet besøgt under projektet.
• Der blev fra salen opfordret til at alle påtager sig at gøre et ungt menneske
interesseret i fugle eller natur, så ville demografien ændre sig automatisk.
Emnet affødte flere bemærkninger og drøftelser.
• Donation p 180.000,- til Skagen Fuglestation – blev der opfordret til den?
Ja. DOF København blev opfordret, og det var en engangsdonotation.
Dirigenten noterede herefter at bestyrelsens beretning var taget til efterretning.

3.0 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
3.1 Lars Engmark, DOF, omdelte og gennemgik årsrapport 2016. Bestyrelsen havde inden
mødet signeret årsrapportens ledelsespåtegning.
DOF Københavns overskud for 2016 var på 69.875,- kr., egenkapitalen var ved årets
udgang på 2.290.827,- kr.
Efter gennemgang af årsrapporten blev der stillet følgende spørgsmål fra salen:
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• Havd indeholdes i posten ”regnskabsbistand”.
Beløbet dækker DOF’s udarbejdelse af regnskab for DOF Travel. DOF København er
som følge af DOF Travel den eneste af DOF’s lokalafdelinger, som DOF bistår med
regnskabsudarbejdelse.
• Har DOF København et mål for den egenkapital, der skal opnås?
Nej, men det vil være genstand for snarlig drøftelse.
Der blev fra salen givet følgende kommentarer i forbindelse med gennemgang af
årsrapporten:
• Donation til Skagen Fuglestation: Donationen er flot, men kan måske opfattes for flot.
Det frygtes at donationen kan give anledning ti politiske misbilligelser fra andre
lokalafdelinger.
Donationen er givet på baggrund af henvendelse, og DOF København har udelukkende
modtaget ros for donationen. DOF København har anset udviklingen af endnu en Astation for væsentlig.
• DOF Travels ture er en medlemsservice. Det burde måske i højere grad afspejles i
priserne – det opleves som dyrt at rejsemed DOF Travel.
Det er billigere at rejse charter end at rejse med DOF Travel, men hos DOF Travel
indeholdes kyndig turleder. DOF Travel mener at være absolut konkurrencedygtig i
forhold til andre udbydere med sammenlignelige rejser. Der skal desuden være en
kapitalreserve – hvilket i øvrigt også kræves af rejsegarantifonden – til fx at skaffe folk
hjem fra rejsemål ved fx uheld. Der arbejdes på mere præcist at afdække behov for
egenkapital.
• Er der ringmærkningsaktiviteter i lokalafdelingen
Nej.
• Hvad er årsagen til at DOF København har længere frist for
regnskabsoffentliggørelse?
At der skal udarbejdes flere regnskaber under DOF København, som skal afstemmes.
• Det er glædeligt at man kan komme til Saltholm med DOF Travel igen – er det ny
operatør?
Ja, ny operatør med større båd. Desværre er disse ture igen indstillet pga. nye regler om
færdsel, og overfusning af turdeltagere på nogle af de senest gennemførte ture. DOF
Travel er i færd med at undersøge ejerlaugets lovhjemmel, og på at løse problemet.
Regnskabet blev godkendt.

4.0 Fremlæggelse af budget til godkendelse
4.1 Budgetforslag for 2017 blev omdelt og gennemgået. Der indeholdes budgetteret
underskud for 2017. Pga. fejl i udbetalingen af Pica-legatet i 2016 skal budgetposten
”Picalegat” hæves fra 10.000,- til 20.00,-, og budgetteret underskud skal
konsekvensrettes.
Til budgettet blev stillet følgende spørgsmål:
• Dækker den indeholdte fugletælling også rastefugle.
Nej, udelukkende ynglefugle vil indgå.
• Der blev stillet spørgsmål til indholdet af fugletælling.
Indholdet blev resumeret med udgangspunkt i det valgt tilbud.
• Det blev bemærket at budgetteret udgift på 100.000,- er højt.
DOF København er enige, men anser at pengene er godt givet ud, og at fugletællingen
vil give et retvisende billede af ynglebestanden.
• Udarbejdes der ikke budget for DOF Travel?
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DOF Travel er ikke indeholdt i budgettet, men det vil de være fremover. DOF vil gerne
hjælpe med udarbejdelse af budget for DOF Travel.
• Der budgetters med klagegebyrer, relateret til fx forhold omkring ændringer i
landskabet, der kan få betydning for fuglelivet, men de to seneste regnskaber viser
ingen udgifter.
Det skyldes at DOF København skal betale gebyr ved indgivelse af klage, men at
gebyret refunderes hvis eller når DOF København får medhold – og vi har fået medhold i
de senest indgivne klager.
Budgettet blev vedtaget med flertal (med de nævnte ændringer for så vidt angår Picalegatet).

5.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5.1 På valg i år er David Collinge, Hans Harrestrup Andersen, Jan Nielsen og Tue Brix. Alle
modtager genvalg. Endvidere er der en vakant plads.
Søren Hedemand opstillede til valg.
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
David Collinge, Hans Harrestrup Andersen, Jan Nielsen, Søren Hedemand og Tue Brix
(ved fredsvalg).
5.2 Suppleanter:
Der opstiller ingen suppleanter.
6.0 Valg af revisor
6.1 Deloitte er udpeget af DOF hovedforeningen, og DOF København har ingen indsigelser.
7.0 Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab
7.1 DOF København råder over 14 pladser i DOF’s repræsentantskab.
15 kandidater opstiller:
Alex Rosendal, David Collinge, Elsebeth Gludsted, Erik Agertoft, Frands E. Jensen,
Hans Harrestrup Andersen, Inge Christiansen, Jan Nielsen, John Frisenvænge, Morten
Møller Hansen, Poul Holm, Solveig Jonasson, Søren Hedemand, Torben Dyhrberg og
Tue Brix.
Til repræsentantskabet blev valgt:
Alex Rosendal, David Collinge, Elsebeth Gludsted, Erik Agertoft, Frands E. Jensen,
Hans Harrestrup Andersen, Inge Christiansen, Jan Nielsen, John Frisenvænge, Morten
Møller Hansen, Solveig Jonasson, Søren Hedemand, Torben Dyhrberg og Tue Brix.
Poul Holm blev valgt som suppleant.
8.0 Forslag fra medlemmerne
8.1 Der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
9.0 Eventuelt
9.1 Hvordan går det med Fuglenes hus?
Ombygningen er i gang, og forventes at være afsluttet i løbet af april 2017.
10.0 Distributionsliste
10.1 Referatet udsendes til bestyrelsen til kommentering.
10.2 Efter godkendelse lægges referatet på DOF Københavns hjemmeside.
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Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Formand:
Hans Harrestrup Andersen
Næstformand: Erik Agertoft
Kasserer:
Torben Dyhrberg
Sekretær:
Inge Christiansen
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