DOF-Københavns årsberetning om 2017

Vi har afholdt 7 møder. Vi har været 8 medlemmer indtil
generalforsamlingen, hvor Søren Hedemand indvalgtes. Søren har ydet en
forbilledlig indsats, men måtte desværre trække sig sidst på året. Tak til
Søren for råd og dåd. Måske - og forhåbentlig på gensyn.
Ved generalforsamlingen i marts måned deltog 17 medlemmer inklusive 6
fra bestyrelsen, 2 Picalegatmodtagere og økonomidirektør Lars Engmark.
Regnskab og budget godkendtes. DOF-København er, især pga. DOF
Travels betydelige omsætning, den eneste af lokalafdelingerne, der
samarbejder med DOF om hjælp til udarbejdelse af regnskabet. Vi skifter,
lige som DOF, bank fra Danske Bank til Merkur Andelskasse. I henhold til
samarbejdsaftale med DOF Travel fordeles DOF Travels overskud med 30
% til Fugleværnsfonden og 70 % til international fuglebeskyttelse efter
hensættelse af visse beløb til konsolidering og lokalafdelingens drift.
Der gennemførtes valg til bestyrelse og repræsentantskabet. Der var ikke
modtaget forslag til behandling fra medlemmerne. Referater fra
bestyrelsesmøder og generalforsamlingen ligger på vores hjemmeside
sammen med navnene på bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer.
Bestyrelsen er repræsenteret i Naturpolitisk Udvalg, diverse Grønne Råd,
Brugerråd, Vandråd og Friluftsrådet. Formanden er medlem af
Repræsentantskabets forretningsudvalg. Solveig Jonasson fra
Roskildegruppen har sæde i Nationalpark Skjoldungernes Lands
bestyrelse.
Bestyrelsen har afholdt et fuldtegnet DOF-basekursus. Vi har foretaget en
medlemsundersøgelse af ind- og udmeldte i DOF-Kbh. 2016, i alt 855
personer. Vi modtog 29 besvarelser svarende til 3,4 %, hvilket ikke
retfærdiggør en nærmere bearbejdning, men nok siger noget om
medlemmernes interesse for undersøgelsen.

PICA-legatet 2017 tildeltes Jesper Sonne til støtte af hans undersøgelser
af kolibriers og blomsterplanters samspil på en sydamerikansk lokalitet.
Der er ikke afholdt ture for lokalafdelingens aktive medlemmer eller ture
for nye medlemmer i 2017. Derimod afholdt vi i september og oktober to
møder for nye medlemmer, hvor bestyrelsen informerede om diverse
emner af interesse for nye medlemmer.
Vi medvirkede i to arrangementer på Ørnens dag 26. februar. Begge
overordentlig velbesøgte.
Vi arbejder på at få udarbejdet en rapport over iagttagelser fra Gilbjerg
Fuglestation omfattende perioden 1994-2012 finansieret af DOFKøbenhavn.
Inden for vores område ligger et af Fugleværnsfondens reservater,
Gundsømagle sø, hvor en dygtig og meget aktiv arbejdsgruppe medvirker
til pleje og formidling.
Vi har bidraget med økonomisk støtte til Køge Bugt- og
Roskildegrupperne og både bestyrelsen og DOF Travel har hver bidraget
med en præmie til Danish Birders Awards. Præmierne var gavekort til
Naturbutikken.
Vi deltog i Housewarming i Fuglenes Hus 23. november, hvor Erik Agertoft
fortalte om DOF-København.
Årets nok vigtigste beslutning var godkendelsen af en rapport om
"Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod fælled 2017". Vi sendte
undersøgelsen i udbud i starten af året og vi valgte Tidal Consult til at løse
opgaven, Rapporten lå klar i oktober og er på 97 sider. Undersøgelserne
er foretaget af Lars Maltha Rasmussen og Uffe Gjøl Sørensen og er
fremsendt til relevante interessenter herunder Naturstyrelsen, der har
udtalt tilfredshed og ros. Rapportens anbefalinger omhandler vandstand-,
fugtigheds-, vegetations-, og tilgroningsforhold, prædatorer samt
menneskets aktiviteter i området. Blandt undersøgelsens resultater var

fund af 7 arter ynglende vadefugle, heraf 2 par ynglende Engryler og
yngleforsøg af Stor Kobbersneppe og Brushøns. Af andefugle
registreredes bl.a. ynglende Atlingand, Krikand, Skeand og Knarand, i
øvrigt ynglende Rørhøg og 25 par Havterner. Ingen Mosehornugler.
Bestyrelsen modtager mange henvendelser fra foreninger, myndigheder
og medlemmer. Det er desværre ikke muligt at medvirke til alle de mange
arrangementer med større eller mindre fugleindhold, der foreslås os at
deltage i, men vi bestræber os på at besvare spørgsmål og uddelegere
opgaver. Blandt henvendelserne har været én fra en beboer i en ejendom
på Frederiksberg, hvor et skadedyrsbekæmpelsesfirma havde spærret for
Mursejlernes adgang til redepladser på opfordring af nogle af beboerne.
Vi gik ind i sagen, da fremgangsmåden er ulovlig. Firmaernes
brancheforening har efterfølgende på dens hjemmeside indskærpet dette
forhold over for medlemmerne. Vi har tilbudt at bidrage med finansiering
og opsætning af redekasser til Mursejlere forud for den kommende
ynglesæson.
Bestyrelsen har, som i de sidste mange år, haft svært ved at rekruttere
medlemmer og andre frivillige. Hvad er forklaringerne? Er vi i bestyrelsen
ikke dygtige nok til ”at sælge varen”? Er vores medlemmer tilsvarende
vanskelige at rekruttere til indendørs sysler? Tror man, at
bestyrelsesarbejde betinger et semiprofessionelt kendskab til
bestemmelse af og kendskab til fugle? Har vort lokalområde for mange
andre spændende tilbud til de frivillige? Ønsker vore medlemmer først og
fremmest at læse Fugle og Natur og holde deres foderbrætter à jour?
På generalforsamlingen er halvdelen af bestyrelsens nuværende 8
medlemmer på valg i henhold til vedtægterne. 2 genopstiller, mens 2
andre har valgt ikke at genopstille. Da vi har plads til 9 medlemmer i
bestyrelsen, kan det i skrivende stund se ud til, at vi bliver færre i
bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Bestyrelsesarbejde gavner både mennesker og fugle. Det giver også en
chance for at ”netværke” med de mange andre, der deler vores hobby.
Tak for godt samarbejde med Fuglenes Hus og fuglefolk rundt om i landet.
Tak især til bestyrelsen i vores lokalafdeling. I har udført et imponerende
arbejde.
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