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Dato: 2022.03.10   

Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København 

 
 

Til stede fra 
bestyrelsen: 

Ingelise Aa. Petersen 
Frands E. Jensen 
Alice Nørhede 
Torben Dyhrberg 

Ole Vesterlund 
Ask Emil Brix Selmer 
Tue Brix (referent) 

Medlemmer og 
andre: 

Ni medlemmer var mødt 
 

Lars Engmark, Økonomichef, DOF 

Afbud fra 
bestyrelsen: 

David Collinge  

 
 

Pkt.: Emne: 

1.0 Valg af dirigent og referent 

1.1 Formand Ingelise bød velkommen, og deltagerne præsenterede sig. 

Ingelise foreslog på bestyrelsens vegne Morten Rasmussen som dirigent, og Morten blev valgt. 

1.2 Tue Brix blev foreslået som referent, og blev valgt. 

1.3 Morten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og åbnede 
generalforsamlingen. 

  

2.0 Beretning om lokalafdelingens virke 

2.1 Ingelise aflagde beretning om lokalafdelingens virke. Beretningen var inden generalforsamlingen 
lagt på DOF Københavns hjemmeside, og Ingelises beretning resumerede emner fra den skriftlige 
beretning. 

Ingelise fortalte om bestyrelsens mødeafholdelse og om vores kursusaktiviteter, deltagelse i 
møder i DOF’s Repræsentantskab, møder med myndigheder, brugerråd og andre 
interessentorganisationer, afholdelse af udflugtsdag for aktive frivillige, afholdte ture efter 
henvendelser samt arrangementer for skoler og andet. 

Ingelise orienterede om hvilke tiltag, DOF København har iværksat for at imødekomme DOF’s 
strategi og mål, og hvilke projekter DOF København har ydet økonomisk støtte og rådgivning til 
(især hulrugende fugle), ligesom en række af DOF Københavns naturbevarings- og 
naturbeskyttelsesaktiviteter blev omtalt. 

Indeholdt i Ingelises beretning var også beretninger fra lokalgrupperne i Køge og Roskilde samt 
undergrupper i DOF København (herunder Naturpolitisk Udvalg, kommunerepræsentanter 
m.m.), og lidt om foreningens virke på virtuelle platforme. 

Ingelise fortalte kort om DOF Travels virke, som har været plaget af aflysninger på grund af 
Covid-19-pandemien. 
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Pkt.: Emne: 

Fra salen blev der stillet spørgsmål til et konkret arrangement med arkitekt- og 
designstuderende, og om de ville føre til et bæredygtigt fugletårn, og om By & Havns reaktion 
når vi kontakter dem med henblik på at undgå gener fra transport til nogle af de igangværende, 
store byggeprojekter. Der blev svaret, at de arkitekt- og designstuderende skulle skrive 
afgangsprojekt, og at vi ikke ved, hvad det fører til, og at vi generelt oplever lydhørhed hos By & 
Havn når vi henvender os om transportgener. 

Der blev spurgt om DOF Københavns planlagte aktiviteter i forbindelse med Ørneklubben. Der 
blev svaret, at vi har give tilsagn om gennemførelse af et antal ture. 

Efter Ingelises fremlæggelse og bestyrelsens besvarelse af spørgsmål tilkendegav forsamlingen at 
beretningen var taget til efterretning. 

  

3.0 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

3.1 Lars Engmark gennemgik årsregnskabet for 2021. 

Årets resultat var på -45.298 kr. ved regnskabsårets udgang. 

Aktiver var på 5.194.285 kr. ved regnskabsårets udgang. 

Egenkapital var på 1.996.041 kr. ved regnskabsårets udgang (bestyrelsen 685.232 kr., DOF Travel 
1.150.589 kr. (heraf garantistillelse på 700.000 kr.), Seniorudvalget 60.220 kr.). 

Efter gennemgang blev årsregnskabet godkendt. 

  

4.0 Fremlæggelse af budget til godkendelse 

4.1 Budgetforslag for 2022 blev omdelt og gennemgået af Frands Jensen. 

Frands orienterede om at budget er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra tidligere år og 
forventninger til 2022, og gennemgik de enkelte budgetposter. 

Der budgetteres i år med et underskud på 119.000 kr., hvis det lykkes bestyrelsen at komme i 
mål med alle aktiviteter. 

Der blev spurgt til budgettering af udgifter, relateret til fremtidige aktiviteter med Ørneklubben. 
Der blev svaret, at der ikke er en selvstændig linje til emnet, men at udgifterne er indeholdt. 

Der blev spurgt til mursejlerfolderen, og dens anvendelighed. Der blev svaret, at den er praktisk i 
forbindelse med foreningens mursejleraktiviteter, da den er håndgribelig og kan overdrages ved 
møder med interessenter, myndigheder og lignende. 

Der blev stillet forslag om en folder med praktiske oplysninger om generel fremme af fuglelivet, 
og der blev udtrykt et ønske om mobilisering af kræfter til fremme af biodiversitet. Der blev 
svaret, at vi er opmærksomme på emnet, og har aktiviteter i den retning, men at det overordnet 
er hovedforeningen, der styrer aktiviteterne. 

Efter fremlæggelse og besvarelse af spørgsmål blev budgettet godkendt. 

  

5.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
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5.1 Bestyrelsesmedlemmer: 

På valg i år var Ingelise Aarøe Petersen, Alice Nørhede, Frands Jensen og Torben Dyhrberg. 

Alle var villige til at modtage genvalg, og blev genvalgt ved fredsvalg. 

5.2 Suppleanter: 

Ole Vesterlund, som udtræder af bestyrelsen, opstillede som suppleant og blev valgt. 

Nicolai Halvorsen opstillede, og blev valgt. 

Maria Voigt Bonnichsen opstillede, og blev valgt. 

6.0 Orientering om valg af revisor 

6.1 Deloitte er udpeget af DOF hovedforeningen. 

Deloitte er således også DOF Københavns revisor. 

  

7.0 Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab 

7.1 DOF København har 14 pladser i DOF’s repræsentantskab. I henhold til DOF’s vedtægter tilfalder 
en af pladserne lokalafdelingens formand. 

Valget afholdes i ulige år, og gennemførtes således ikke på årets generalforsamling.  

  

8.0 Forslag fra medlemmerne 

8.1 Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen. 

  

9.0 Eventuelt 

9.1 Det blev foreslået at nedsætte en gruppe til indsamling af Pica (tidligere medlemsblad for 
lokalafdelingen) inden skanning. 

9.2 Det blev nævnt at der ønskes tidligere udmelding af dato for tur for aktive frivillige. Det vil 
bestyrelsen selvfølgelig bestræbe, og det blev forklaret, at den sene udmelding i 2021 skyldtes 
Corona-relateret besvær. 

9.3 En mødedeltager har set sildemåge, der stampede regnorm op, og spurgte om det er 
almindeligt. Observationen fandt sted om vinteren. Der blev svaret, at det nok har været en 
storm-, hætte eller sølvmåge, og at det er almindeligt, at de stamper orme op. 

  

 Dirigenten takkede for deltagelse i generalforsamlingen og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 

  

 Efter generalforsamlingens afslutning holdt den tidligere modtager af PICA-legatet, Philip Elbek, 
foredrag om træktælling af rovfugle i Batumi, Georgien. 

  

 



DOF København 

 

Referat af generalforsamling 2022.03.10 

 
 
 
 

Referat af generalforsamling 2022.03.10 Side 4/4 

 
 

 
 
 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig (uforandret) på følgende måde: 

Formand: Ingelise Aarøe Petersen 

Næstformand:  Tue Brix 

Kasserer:  Frands E. Jensen 

Sekretær:  Alice Nørhede 

 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen er således: 

Ingelise Aarøe Petersen, Tue Brix, Frands E. Jensen, Alice Nørhede, Torben Dyhrberg, David Collinge, Ask 
Emil Brix Selmer, Ole Vesterlund (suppleant), Nicolai Halvorsen (suppleant), Maria Voigt Bonnichsen 
(suppleant). 


