DOF København
Seniorudvalget
Årsberetning 2016
Udvalget:
Vi har nu fungeret i ca 20 år og i 2016 bestod udvalget af Poul Reib, Tage
Stampe, Niels Mathiassen (kasserer), Pamela Bartholomeusz, Jan Mollerup,
Elsebeth Gludsted, Jesper Tendal og Bjarne Andersen. Desværre måtte vi tage
afsked med Erik Larsen, som døde i august.
Udvalget har holdt 4 møder, hvor vi planlagde ture og foredrag.
Seniorudvalgets arrangementer ligger i faste rammer, men vi prøver at forny
os, da ”gamle” medlemmer gerne vil prøve noget nyt.
Småture: (onsdagsture)
Vi har i 2016 været på 19 ture, enten 4-6 timers ture i privatbiler i omegnen af
København, eller heldagsture med bus på Sjælland og Skåne. Busture har stor
tilslutning, da de styrker det sociale samvær. Deltagerantallet ligger ofte på
30-40 og af og til flere. Vi deler os så i hold.
Flerdagsture:
Vi har som tidligere år gennemført 3 længere ture med overnatning. I februar
gik vores tur til Skåne, i maj var vi atter på Øland, og i september tog vi til
Lille Vildmose og Vejlerne. Flerdagsture er der stor interesse for, og de bliver
hurtigt udsolgt efter annonceringen i Grågåsen.
Foredrag:
Også i år har vi gennemført 6 foredragseftermiddage i Vanløse Kulturhus.
Det er foredrag med farvelysbilleder fra folks fuglerejser rundt omkring i
verden, eller kurser i feltkendetegn. Tilslutningen er stor, ofte omkring 100
deltagere, og her kommer tit nye medlemmer.
Generelt:
I 16 år har Seniorudvalget fungeret som et selvstændigt udvalg med eget ansvar
for arrangementer og økonomi. Vi er som altid stort set selvfinansierende. Fra
bestyrelsen fra Københavnsafdelingen modtager vi hvert år tilskud til udgifter
ved trykning og udsendelse af Grågåsen. Tak for det.

Grågåsen:
Vores medlemsblad udkommer regelmæssigt med 4 numre om året og
udsendes lidt før Fugle og Natur. Det postes til medlemmer, som deltager på
ture, men ekstra eksemplarer kan fås ved vores foredrag, og bladet kan også ses
på http://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/seniorudvalget .
Repræsentantskabet:
Fra Seniorudvalget deltager Elsebeth Gludsted i repræsentantskabsmøderne.
Poul Reib, Seniorudvalget, februar 2017

