DOF København
Referat af generalforsamling 2018.03.22
Dato:

2018.03.22

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1620 København V

Til stede fra
bestyrelsen:

Hans Harrestrup Andersen
Erik Agertoft
Frands E. Jensen
Inge Christiansen
Udover bestyrelsen var 16
medlemmer mødt op
Torben Dyhrberg

Medlemmer og
andre:
Afbud fra
bestyrelsen:

Pkt.:

David Collinge
Jan Nielsen
Tue Brix (referent)
(og to Pica-legatmodtagere holdt
foredrag efter generalforsamlingen)

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 havde forud påtaget sig hvervet som referent.
1.3 Morten Møller Hansen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (ved
indkaldelse 18. december 2017) og åbnede generalforsamlingen.
Dirigenten forespurgte om eventuelle kandidater til valg til bestyrelsen. To kandidater,
Alice Nørhede og Ingelise Aarøe Petersen, havde tidligere bekendtgjort deres kandidatur
overfor bestyrelsen, og stillede op til valg. Ingen andre ønskede at opstille.
2.0 Beretning om lokalafdelingens virke
2.1 Den siddende bestyrelse præsenterede sig, hvorefter bestyrelsens beretning blev
fremlagt af formand Hans Harrestrup Andersen.
Der er siden sidste generalforsamling afholdt syv bestyrelsesmøder.
Hans orienterede om at lokalafdelingen DOF København, ligesom DOF, er i færd med at
skifte fra Danske Bank til Merkur Andelskasse.
Hans berettede om DOF Travel, som hører under DOF København, og fortalte at DOF
Travels overskud, efter hensættelse af beløb til konsolidering og til lokalafdelingens drift,
fordeles med 30% til Fugleværnsfonden og 70% til international fuglebeskyttelse.
DOF København er repræsenteret i Naturpolitisk Udvalg, diverse Grønne Råd,
Brugerråd, Vandråd og Friluftsrådet, og Hans orienterede om at han selv er medlem af
DOF’s repræsentantskabs forretningsudvalg. Solveig Jonasson fra Roskildegruppen har
sæde i Nationalpark Skjoldungernes Lands bestyrelse.
DOF København har i årets løb afholdt fuldtegnede fuglekurser og fuldtegnet DOF Basekursus, har uddelt PICA-legat, og har afholdt møder for nye medlemmer.
Bearbejdning af data fra Gilbjerg-optællingerne er under planlægning.
DOF København har ydet støtte til Køge- hhv. Roskilde lokalgruppe og til Seniorudvalget
(normalt kaldet ”Grågæssene”), og Hans udtrykte anerkendelse af deres aktivitetsniveau.
DOF København deltog med et indlæg i housewarming efter renovering og fornyelse af
Fuglenes Hus og Naturbutikken, og donerede sammen med DOF Travel en præmiesum
til det afholdte arrangement ”Danish Birder Awards”.
En meget væsentlig beslutning i 2017 var gennemførelse af undersøgelse om ynglende
vand- og vadefugle på Kalvebod Fælled med rapport, udført af Lars Maltha Rasmussen
og Uffe Gjøl. Rapportens anbefalinger omhandler vandstands-, fugtigheds-, vegetations-,
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og tilgroningsforhold, imødegåelse af prædatorer samt forhold omkring menneskets
aktiviteter i området. Blandt undersøgelsens resultater var fund af syv arter ynglende
vadefugle, heriblandt to par ynglende engryler og yngleforsøg af stor kobbersneppe og
brushøns. Rapporten er af høj kvalitet, er blevet rundsendt og er blevet vel modtaget af
vores samarbejdspartnere.
DOF København modtager mange henvendelser, både fra andre foreninger, fra
medlemmer og fra myndigheder, og kan desværre ikke deltage i alle de arrangementer,
vi foreslås at deltage i. Bestyrelsen bestræber sig dog på at besvare alle henvendelser
og at uddelegere så mange fuglerelevante opgaver som muligt. En af henvendelserne i
det forgange år drejede sig om en ejendom på Frederiksberg, hvor et skadedyrsfirma
spærrede for ynglende mursejleres adgang til deres reder, hvilket er ulovligt. Efter DOF
Københavns håndtering har den relevante brancheforening på hjemmeside indskærpet
dette over for medlemmerne, og DOF København har tilbudt at bidrage med redekasser
inden ynglesæsonen.
Bestyrelsen har nogle vanskeligheder ved at rekruttere medlemmer til bestyrelsen, og
Hans oplistede nogle forhold, der kan have indflydelse på dette.
Slutteligt rettede Hans en tak til samarbejde med Fuglenes Hus og en særlig tak til de
afgående bestyrelsesmedlemmer Inge og Erik, som til forsamlingens applaus fik overrakt
en lille erkendtlighed.
• Omkring rekruttering blev det fra salen bemærket, at bestyrelsen ikke nødvendigvis
skulle se den manglende rekruttering som bestyrelsens skyld, idet taleren mente at
det er en generel tendens med færre aktive i foreningsarbejde. Taleren nævnte at det
kunne være en mulighed at rekruttere aktive, som vil påtage sig konkrete hverv, uden
at forpligte sig til fast bestyrelsesarbejde og til fast fremmøde.
Hans kvitterede for indlægget, men bemærkede at der trods alt var mange frivillige,
især som tællere (Atlas-, punkttællere) samt som turledere.
• En taler fortalte om en sammenhæng, hvor opgaver løses i frivillige grupper af
dedikerede frivillige, og mente i øvrigt at der mangler en ”Københavnsgruppe”, som
kan deltage i lokale arrangementer.
• En taler fortalte, at det i den lange periode han havde været aktiv, altid havde været
svært at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, men mente at bestyrelsen i kunne
forsøge at rekruttere kandidater til specifikke opgaver.
Forsamlingen applauderede efter fremlæggelse af bestyrelsens beretning.

3.0 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
3.1 Frands E. Jensen omdelte og gennemgik årsrapport 2017.
DOF Københavns overskud for 2017 var på 102.189 kr.
Egenkapitalen var ved udgangen af 2017 på 2.290.827 kr., tillagt årets resultat i alt
2.393.016 kr.
Aktiver i alt var ved udgangen af 2017 på 5.425.189.
Passiver svarer til aktiver, idet der til naturbeskyttelse, storture, møder og DOF Travelfonden er hensat beløb.
Alex Rosendal supplerede regnskabsfremlæggelsen ved på Frands’ opfordring at
fortælle om støtte til opkøb af især degraderet regnskov i Ecuador, hvor der dels findes
mange endemiske arter, dels opnås en meget højt CO2-optagelse og dels er en høj grad
af sikkerhed på grund af dansk deltagelse i bestyrelsen for den lokale
samarbejdspartner.
I forbindelse med gennemgang af årsrapporten blev der stillet følgende spørgsmål:
• Hvordan er DOF Københavns formue sikret i pengeinstituttet?
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Svar: DOF Københavns indestående er ikke særskilt sikret, men hovedbestyrelsen i
DOF har fået lavet en risikoanalyse, som sammenligner den tidligere bank og den
nye. Stefan Stürup fra DOF’s Hovedbestyrelse fortalte supplerende, at DOF har fået
kortlagt risici ved overflytning til Merkur Andelskasse, og har sammenlignet
undersøgelsen med en gennemført undersøgelse fra Amnesty International.
Risikoprofiler for det tidligere pengeinstitut og for Merkur Andelskasse er næsten ens.
• Hvorfor gennemføres der bankskifte?
Svar: Bankskiftet skyldes blandt andet at negativ forrentning af indestående medfører
en stor årlig udgift, ligesom Merkur Andelskasses grønne image har været
medvirkende.
• Det blev fra salen påpeget, at der kan indsættes beløb på såkaldte indskyderkonti,
hvorved der kan opnås en lille, positiv rentetilskrivning.
• Der blev stillet spørgsmål om årsagen til momsforskel mellem 2016 og 2017.
Svar: Det skyldes forskel i momsgrundlag, som afhænger af rejsedestination. DOF
betaler overskudsmoms på rejser til EU.
• Der blev spurgt til antallet af deltagere på storture.
Svar: der har været 200 deltagere i storture.
• Offentliggør Merkur Andelskasse årsrapport?
Svar: Det menes at Merkur Andelskasses årsregnskab er offentligt tilgængeligt.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.0 Fremlæggelse af budget til godkendelse
4.1 Budgetforslag for 2018 blev omdelt og gennemgået.
Der budgetteres med et mindre overskud i 2018 (på kr. 28.000).
Til budgettet blev stillet følgende spørgsmål:
• Hvilken note henvises der til for driftsudgifter i budgettet?
Svar: Der henvises til note (med samme nummer) i årsrapporten for 2017.
• Der er forlydender om en arv. Er beløbet disponeret?
Svar: Der vil blive afholdt et møde 5/4-2018, hvor fordeling og anvendelse vil blive
drøftet (deltagelse af DOF, DOF Nordsjælland og DOF København).
• Det blev i sammenhæng med arven foreslået at betænke Gilbjerg Fuglestation, som
allerede har akkumuleret en stor mængde data, og som har fungeret som rugekasse
for mange nuværende, aktive ornitologer.
• Der blev fra salen opfordret til at arven benyttes til formål, som kan engagere unge,
eller som kan bidrage til synlighed af DOF og af fuglebeskyttelse.
• Det blev fra salen nævnt at fugletårne kunne være en anvendelse.
• Der blev stillet spørgsmål om størrelsen af budgetteret udgift til bearbejdning af data
fra Gilbjerg Fuglestation.
Svar: Det budgetterede er fremkommet i dialog med koordinator.
• Der blev spurgt hvem der skal bearbejde data fra Gilbjerg Fuglestation.
Svar: Det er ikke besluttet.
DOF Københavns budget for 2018 blev vedtaget.
5.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5.1 På valg i år er Erik Agertoft, Frands Jensen, Inge Christiansen og Torben Dyhrberg.
Frands Jensen og Torben Dyhrberg modtager genvalg. Erik Agertoft og Inge
Christiansen modtager ikke genvalg. Fire bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg. Da
bestyrelsen kan bestå af op til ni personer, er der mulighed for at vælge fem medlemmer.
Alice Nørhede opstillede til valg, og indstilles af bestyrelsen.
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Ingelise Aarøe Petersen opstillede til valg, og indstilles af bestyrelsen.
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Alice Nørhede, Ingelise Aarøe Petersen, Frands Jensen og Torben Dyhrberg (ved
fredsvalg). Bestyrelsen består herefter af otte medlemmer.
5.2 Suppleanter:
Janne Kjær-Larsen opstiller som suppleant, og præsenterede sig selv.
Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet, så bestyrelsen kunne votere om
indstilling jf. vedtægternes §4 stk. 5, indstillede herefter Janne Kjær-Larsen, der blev
valgt som suppleant.
6.0 Valg af revisor
6.1 Deloitte er udpeget af DOF hovedforeningen, og DOF København har ingen indsigelser.
Deloitte er således valgt.
7.0 Forslag fra medlemmerne
7.1 Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
8.0 Eventuelt
8.1 Kommuneplaner: Naturrådene har fået 6 måneder til at udpege de mest værdifulde
naturområder. Aktuelt for DOF København skal der udpeges områder i 24 kommuner.
John Frisenvænge opfordrede til at medlemmer, som kender særlige områder, orienterer
om det, så især små naturperler ikke overses ved udpegningen. Der kan skrives til fx
DOF Københavns kontaktadresse.
Note: DOF København råder over 14 pladser i DOF’s repræsentantskab. DOF Københavns valg til
repræsentantskabet afholdes i ulige år, og finder således ikke sted i 2018.

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Formand:
Hans Harrestrup Andersen
Næstformand: Ingelise Aarøe Petersen
Kasserer:
Frands Jensen
Sekretær:
Tue Brix
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