Årsberetning 2018 DOF-København
Udkast
Lokalafdelingerne har som primære opgaver at
1) beskytte fuglene og forbedre deres levesteder
2) give medlemmerne fugleoplevelser i naturen
3) tilbyde medlemmerne at deltage i vores aktiviteter
4) indsamle og formidle viden om fugle
Andre opgaver er at
 samarbejde med myndigheder, andre grønne organisationer og de
øvrige 12 lokalafdelinger.
 samarbejde med de frivillige i Roskilde- og Køgegrupperne,
seniorerne, Dof Travel og vores forskellige arbejdsgrupper.
 kommunikere med medlemmerne
 medvirke på diverse arrangementer f. eks. Fuglenes dag og Ørnens
dag,
 give økonomisk støtte til fugle- og medlemsmæssige aktiviteter.
I 2018 har bestyrelsen bestået af 8 medlemmer. Vi har afholdt 9
bestyrelsesmøder og deltaget i årets to repræsentantskabsmøder, hvor vi
har 14 pladser.
DOF København har haft den største stigning i medlemstallet af de 13
lokalafdelinger. Hele 74 ekstra medlemmer.
Bestyrelsen er repræsenteret i to Brugerråd (Nord og Hovedstaden),
Naturrådene, Grønne råd i kommunerne, Dof Københavns Naturpolitiske
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udvalg og Dof Travel. Solveig Jonasson fra Roskildegruppen er
bestyrelsesmedlem i Nationalpark Skjoldungernes Land.
Vi har haft et møde med Københavns lufthavn vedrørende bird strikes.
Lufthavnen har ansat en biolog og 12 jægere. 2 jægere er på arbejde hele
døgnet bortset fra vintermånederne, hvor 1 jæger patruljerer om natten,
stadig 2 i dagtimerne. Der blev skudt 1800 fugle i 2017, langt overvejende
måger, men også 93 tårnfalke. Fuglene i Københavns lufthavnsområde
har indtil videre ikke forårsaget alvorlige hændelser. På verdensplan har
fugle forårsaget 200 flyrelaterede dødsfald de seneste 30 år og koster
flyselskaberne 8 mia. kr. om året i flyskader.
Vi har afholdt 3 fuglekurser med Klaus Malling Olsen som underviser.
Deltagerne har været meget begejstrede. Klaus afholder nye kurser i
2019.
Ynglefugletællingerne på Kalvebod fælled fortsætter og bliver relateret til
vores rapport fra 2017.
Vi har ydet økonomisk støtte til Køge- og Roskildegrupperne, seniorerne,
én modtager af Picalegatet samt Fugleværnsfonden, Dof-Ung og Danish
Birder Awards samt indkøb og opsætning af mursejlerredekasser på
Frederiksberg.
Vi har nedsat en gruppe, der arbejder på at få bearbejdet data for den nu
nedlagte Gilbjerg Fuglestation med henblik på udgivelse af en rapport
over 16 års observationer.
På generalforsamlingen for et år siden udtrådte Inge Christiansen og Erik
Agertoft af bestyrelsen. Begge fortsætter i Naturpolitisk udvalg. Tak til
Inge og Erik for jeres indsatser. Som afløsere indtrådte Ingelise Aarøe
Petersen og Alice Nørhede. Janne Kjær-Larsen blev suppleant.
DOF har i 2018 modtaget en arv på kr. 4.2 mio. Arven skal iht.
testamentet tilfalde en lokalafdeling ”nord for København”. DOF
København og DOF Nordsjælland har holdt fællesmøder og et møde med

Fugleværnsfonden, idet vi har vedtaget at de 2,6 mio. skal tilfalde
Fugleværnsfonden mhp opkøb af et område i overensstemmelse med
testators ønske.
Ejerlauget på Saltholm, der består af 180 lodsejere på Amager, har
besluttet at indføre begrænsninger i færdsel på Saltholm i form af forbud
mod færdsel uden for befæstede veje og stier samt at opkræve en afgift
af grupper af besøgende. DOF København har, i samarbejde med
Friluftsrådet, klaget til Tårnby kommune, der er tilsynsmyndighed for
fredningen af Saltholm. Vi begrunder klagen i, at Ejerlaugets tiltag er i
strid med frednings- og naturbeskyttelseslovens bestemmelser og
intentioner om fri offentlig adgang til dele af Saltholm. Tårnby kommune
har 29. august givet Ejerlauget påbud om lovliggørelse af
administrationspraksis for adgang til og på Saltholm og således givet DOF
og Friluftsrådet medhold i vores klage. Ejerlauget har påklaget afgørelsen
til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der har afvist at realitetsbehandle
klagen. Tårnby kommune udsteder snarest et påbud til
Saltholmsejerlauget med en frist for lovliggørelse.
Jeg vil til slut sige tak til mine kollegaer i bestyrelsen og til vore mange
samarbejdspartnere blandt myndigheder og frivillige. Vi fortsætter med
at gøre, hvad vi kan for at servicere fuglene og vore 5035 medlemmer.
Sig nærmer Tiden, da jeg må væk,
Jeg hører Vinterens Stemme;
Thi også jeg er kun her på Træk,
Og haver andensteds hjemme.
St. St. Blicher 1838.
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