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DOF København 

 

 
Årsberetning 2019 

 
 
Bestyrelsen har i 2019 bl.a. set indad og igangsat aktiviteter til at synliggøre vores indsats. For at 
hjælpe os selv har vi udarbejdet et årshjul, hvor de tilbagevendende opgaver fremgår. 
Vi har holdt månedlige (dog minus juli) møder i bestyrelsen, og aktivitetsniveauet har været højt. Vi 
vil være en bestyrelse, der tager hensyn til, at vi er placeret i hovedstaden. Det betyder, at vi vil 
støtte op om aktiviteter, der er relateret til byens fugleliv. Derudover vil vi gøre en indsats for at 
aktivere børn og unge. Og forhåbentlig tiltrække flere aktive medlemmer til foreningen. Vi vil 
udsende nyhedsbrev (første er sendt ud) til de af vores medlemmer, der har ønske om at modtage 
det. Vi har planlagt en foredragsrække, hvoraf de første er afholdt.  
 

Bestyrelsen 
Ved generalforsamlingen i 2019 afgik den siddende formand Hans Andersen efter mange års tro 
tjeneste. Suppleant Janne Kjær-Larsen fratrådte som suppleant. 
 
Bestyrelsen har i 2019 bestået af 7 medlemmer og 1 suppleant og er sammensat som følger: 
Formand Ingelise Aarøe Petersen, næstformand Tue Brix, kasserer Frands Jensen, sekretær Alice 
Nørhede, Torben Dyhrberg, David B. Collinge, Ole Vesterlund, Ask Emil Brix Selmer (suppleant)  
 

Udvalg 
 NPU er Københavns lokale udvalg der tager sig af sager, der har en tydelig indflydelse på 
områdets natur/ fugle.  
 

Uddannelse og kurser 
2 Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i seminar med Naturstyrelsen/DOF og repræsentanter fra 
øvrige lokalafdelinger vedr.” PAS PÅ KORT”. Det var en opfølgning på de samarbejdsmøder, der 
årligt holdes med Naturstyrelsen om naturpleje. 
Kursus for bestyrelsen i det nye medlemssystem CRM 
1 bestyrelsesmedlem deltog i seminar om biodiversitetskrisen på RUC afholdt af Center for Natur 
og nationalparks forskning.  
 

Fugleture/ arrangementer 
Udover de i DOF-Travels årsrapport nævnte ture har bestyrelsen gennemført 
2 ture med børnehave-og 1.klasser 
2 ture med 6.klasser. 
Nattergaletur med ”Studenternes roklub” en årlig tilbagevendende begivenhed. 
Deltaget ved Ørnens dag på to lokaliteter. Vestamager hvor der var et fint fremmøde (200+) også 
med familiegrupper, den lange gåtur til Syd-tårnet til trods. Ved Jyllinge hvor fremmødet ligeledes 
var fint. 
Tårnenes dag  
Deltaget med ornitologisk assistance ved Landbrug-og Fødevares temadag på Vestamager  
 

Foredrag og fuglekurser 
Bestyrelsen har planlagt en række foredrag. Vi kom omkring fra nord til syd, og i 2019 er følgende 
gennemført 
16.Jan 2019 Alex Rosendal Naturbeskyttelse og hardcore birding i Ecuador 
7. feb.David Collinge: Fra Cape til Krüger… 
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26.feb. 2019  Hans Meltofte: Analyse af trækket af 1,5 mio. arktiske mv. vadefugle talt ved Blåvand 
30.okt. Louise Ekberg fortæller om fiskeørnen i Gribskov 
27. november 2019: Udzungwa National Park, Tanzania. Ved Steffen Brøgger-Jensen og 
Flemming Pagh. 
Vi har afholdt 4 fuglekurser igen i år en gentagelse af 2018 kurserne. 
Vadefugle 1 og 2; Rovfugle samt- Måger ved Klaus Malling Olsen er gennemført med pæn 
tilslutning. Kurserne består af teoretisk del efterfulgt af ekskursion til relevant biotop. 
 

Presse 
Året har budt på et par spændende fugle, og det har vagt Pressens interesse og dermed 
forespørgsler til bestyrelsen.  
 

Mødevirksomhed 
Bestyrelsen har deltaget i Repræsentantskabsmøderne. 
Vi har afholdt møde med repræsentanter fra Køge og Roskilde udvalgene.  
Vi har været til møde med Naturstyrelsen om vores gensidige forventninger og samarbejde. Pleje 
af statens skove, og vi har haft ”Ynglefugletællingen på Vestamager” på programmet. 
 

Økonomisk støtte  
Der er givet støtte til 2 personer i form af PICA legater. 
 
Støtte til Mursejler projekt, som er et typisk by-fugle projekt. Projektet har til formål at hjælpe 
mursejlerne med bosteder i form af opsatte redekasser. Der vil i samarbejde med Falck og 
Københavns beredskab blive opsat mursejlerkasser på forskellige egnede steder. Fx kommunale 
skoler eller bygninger, hvor der er vist interesse for at få mursejler kasse op. 
 
Bestyrelsen har støttet Danish Birder Award 
 
Vi har modtaget støtte fra Friluftsrådet til afvikling af en bedstemødre-børnebørn-familie-fugledag- 
på Vestamager, som afholdes i 2020 
 
Den arv, som DOF modtog i 2018, er nu blevet anvendt til indkøb af et stykke land i Nordsjælland, 
hvilket er i overensstemmelse med testamentet. Vi glæder os til at indvie det. 
 

Medlemsantal  
Vi har 5.126 medlemmer  
I året har der været 458 indmeldte  
Og 363 udmeldte. Altså et plus på 95 medlemmer. 
       
 

     


