DOF København
Referat af generalforsamling 2019.03.18
Dato:

2019.03.18

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

Til stede fra
bestyrelsen:

Hans Harrestrup Andersen
Ingelise Aa. Petersen
Frands E. Jensen
Alice Nørhede
22 medlemmer var mødt
(samt en Pica-legatmodtager)
Jan Nielsen

Medlemmer og
andre:
Afbud fra
bestyrelsen:

Pkt.:

David Collinge
Torben Dyhrberg
Tue Brix (referent)

Janne Kjær Larsen (suppleant)

Emne:

1.0 Valg af dirigent og referent
1.1 Formand Hans Harrestrup Andersen bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne
Lars Nørgaard Andersen som dirigent.
Lars Nørgaard Andersen blev valgt som dirigent.
1.2 Tue Brix påtog sig hvervet som referent.
1.3 Lars Nørgaard Andersen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og
åbnede generalforsamlingen.
2.0 Beretning om lokalafdelingens virke
2.1 Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Harrestrup Andersen.
Hans redegjorde indledningsvis for lokalafdelingens primære opgaver i henhold til DOF’s
strategi, samarbejde med myndigheder, de frivillige lokalgrupper i Køge og Roskilde,
DOF Travel og de forskellige arbejdsgrupper.
Hans fortalte om bestyrelsens størrelse og sammensætning. Der har siden seneste
generalforsamling været otte bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Der er afholdt ni
bestyrelsesmøder, og lokalafdelingen har deltaget ved de to møder i DOF’s
repræsentantskab, hvor lokalafdelingen har 14 pladser.
DOF København har i årets løb haft en tilgang på 74 medlemmer, hvilket er den største
stigning i de 13 lokalafdelinger.
Lokalafdelingen er repræsenteret i to brugerråd og kommunale grønne råd. Lokalafdelingen omfatter desuden Naturpolitisk Udvalg og DOF Travel. Der har været holdt
møde med Københavns Lufthavne om Bird Strikes (kollisioner mellem fugle og fly).
Der er gennemført fuglekurser med Klaus Malling Olsen, og tilbagemeldingerne har
været meget begejstrede. Der afholdes kurser med Klaus Malling Olsen igen i 2019.
DOF København har ydet økonomisk støtte til Køge- hhv. Roskildegrupperne,
Seniorudvalget (”Grågæssene”), Fugleværnsfonden, DOF Ung og Danish Birder Awards.
Endvidere er der uddelt et Pica-legat, og lokalafdelingen har sponseret indkøb og
opsætning af nogle mursejlerkasser på Frederiksberg efter en ulovlig fjernelse af
ynglemuligheder på en ejendom.
DOF København medvirker med finansiering og udvalgsarbejde med henblik på at få
bearbejdet og udgivet 16 års observationer fra den nu nedlagte Gilbjerg Fuglestation.
DOF har modtaget en arv på 4,2 millioner kroner. Arven er testamenteret til anvendelse
til ornitologiske formål nord for København. DOF København og DOF Nordsjælland har
deltaget i møder med DOF og med Fugleværnsfonden, og det er besluttet at 2,6 millioner
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kroner skal tilfalde Fugleværnsfonden til opkøb og etablering af et fuglevenligt
naturområde i overensstemmelse med testators ønsker. 1,6 millioner kroner tilfalder
DOF’s fuglestationer.
DOF København har indklaget Ejerlauget på Saltholm for et udstedt forbud mod færdsel
udenfor befæstede arealer samt opkrævning af gebyr for besøgende grupper. DOF
København har fået medhold, og Tårnby Kommune har udstedt påbud til Ejerlauget, men
Ejerlauget har indklaget påbuddet, og sagen trækker ud. DOF København fortsætter
arbejdet for fri adgang til Saltholm.
Hans Harrestrup Andersen modtager, efter flere år som formand for DOF København,
ikke genvalg til bestyrelsen, og takkede sine bestyrelseskolleger for samarbejdet.
Alex Rosendal supplerede formandens fremlæggelse med opridsning af nøglepunkter fra
DOF Travel-fondens virke.
Beretninger fra Seniorudvalget, lokalgrupperne i Køge og Roskilde, Naturpolitisk Udvalg
og DOF Travel var inden generalforsamlingen offentliggjort på DOF Københavns
hjemmeside, og der kunne også stilles spørgsmål til disse beretninger.
Der blev fra salen stillet spørgsmål til DOF Travel om arbejdsformer og prisniveau, og
opfordret til modernisering af fx tirsdagsvagt, og en forøgelse af antallet af turledere.
Lars Nørgaard Andersen opfordrede den nyvalgte bestyrelse til at drøfte DOF Travels
arbejde og overveje om ændringer var på sin plads. Han gav også eksempler på ting han
syntes man burde ændre, blandt andet ordningen med "tirsdags-vagten", og opfordrede
til at overveje at afholde et medlemsmøde om emnet.
Fra salen blev der spurgt til planerne om at oprette et fælles naturpolitisk udvalg for
Roskilde- og Køgegruppernes lokalgrupper. Lokalgrupperne forudser ikke at slå sig
sammen til en lokalafdeling, men der er et fælles naturpolitisk udvalg under etablering,
ligesom der findes et turfællesskab, idet ture opslås i begge lokalgrupper.
Fra salen blev der nævnt at DOF Københavns NPU dækker hele afdelingen, og der blev
spurgt til en lokal-NPU’s placering i dette samarbejde. Det blev endvidere oplyst at et
møde er planlagt, idet bl.a. nogle budgetmæssige udfordringer skal afklares. Der blev
svaret at dette ville blive afklaret ved møder, interessenterne imellem.
Efter forespørgsel kunne dirigenten notere at bestyrelsens beretning var taget til
efterretning.

3.0 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
3.1 Kasserer Frands Jensen omdelte og gennemgik årsrapport 2018. Bestyrelsen havde
inden mødet signeret årsrapportens ledelsespåtegning.
Frands resumerede de indeholdte fakta om lokalafdelingen og bestyrelsen, og
redegjorde for bankskifte (til Merkur Andelskasse), benyttelse af autoriseret revisor
(Deloitte) og om blank revisionspåtegning.
DOF Københavns overskud for 2018 var 49.919 kr. Lokalafdelingens resultat,
indeholdende alle udvalg og grupper, var på 366.173 kr.
DOF Travels resultat udloddes til DOF København, Fugleværnsfonden og DOF Travel
Fonden.
Egenkapitalen var ved årets udgang på 2.670.659 kr.
Frands oplyste at det er aftalt at DOF Travel altid skal have mindst 1.000.000 kr. i
henstående midler til fx at kunne hjembringe folk på rejser ved konkurser og andet.
300.000 kr. af dette beløb er deponeret på spærret konto jf. krav fra Rejsegarantifonden.
Fra salen blev spurgt om hvad det politisk er besluttet af DOF Travel skal give i
overskud. Svaret var, at der i budgetter for DOF Travel-ture indregnes et overskud på ca.
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10%. Frands mente i øvrigt, at DOF Travels priser er konkurrencedygtige i forhold til
andre udbyderes.
Der blev spurgt hvorfor der skal gives tilskud til regnskabsbistand i DOF. Svaret er at det
kræves af DOF pga. af de store beløb, DOF København forvalter. Dette til forskel fra de
andre lokalafdelinger.
Efter gennemgang og besvarelse af spørgsmål fra salen blev regnskabet enstemmigt
godkendt.

4.0 Fremlæggelse af budget til godkendelse
4.1 Budgetforslag for 2019 blev omdelt og gennemgået af Frands Jensen. Der budgetteres i
år med et underskud på ca. 60.000 kr., idet der beregnes en række aktiviteter for
medlemmer samt tilskud til fx en indsats med etablering af redekasser for hulrugende
fugle.
Af hensyn til etablering af NPU for Køge/Roskilde blev der på generalforsamlingen
budgetsat 5.000 kr., som fordeles med kr. 2.500 kr. pr. lokalgruppe. Når udvalget er
etableret, kan der, i efterfølgende år, budgetteres direkte til udvalget.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget med de ovennævnte ændringer, således at
budgettet blev forhøjet med 2.500 kr. til hver af de to lokalgrupper, og budgetteret
underskud konsekvensrettes til 65.000 kr.
5.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5.1 På valg i år var David Collinge, Hans Harrestrup Andersen, Jan Nielsen og Tue Brix.
David Collinge og Tue Brix var villige til at modtage genvalg.
Ole Vesterlund opstillede til valg og var på forhånd indstillet af bestyrelsen.
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
David Collinge, Ole Vesterlund og Tue Brix (ved fredsvalg).
5.2 Suppleanter:
Janne Kjær Larsen ønskede, af personlige grunde, ikke at fortsætte som suppleant.
Der opstillede to suppleantkandidater, Ask Emil Brix Selmer og Jesper Sonne.
Som bestyrelsessuppleanter blev valgt:
Ask Emil Brix Selmer og Jesper Sonne (ved fredsvalg).
6.0 Orientering om valg af revisor
6.1 Deloitte er udpeget af DOF hovedforeningen, og er også DOF Københavns revisor.
7.0 Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab
7.1 DOF København råder over 14 pladser i DOF’s repræsentantskab. I henhold til DOF’s
vedtægter tilfalder en af pladserne bestyrelsens formand.
14 kandidater opstillede:
Alex Rosendal, Alice Nørhede, David Collinge, Elsebeth Gludsted, Frands E. Jensen,
Hans Harrestrup Andersen, Inge Christiansen, Ingelise Aarøe Petersen, John
Frisenvænge, Morten Møller Hansen, Poul Holm, Solveig Jonasson, Torben Dyhrberg og
Tue Brix.
Disse 14 blev valgt ved fredsvalg.
Erik Agertoft, Lars Nørgaard Andersen og Ole Vesterlund opstillede som
suppleantkandidater, og blev valgt som suppleanter (ved fredsvalg).
8.0 Forslag fra medlemmerne
8.1 Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.
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9.0 Eventuelt
9.1 Alex Rosendal redegjorde for forskellige historiske forhold omkring DOF København, og
opfordrede til at 50-året for etablering af lokalafdelinger bliver højtideligholdt eller
markeret, fx ved festskrift eller andet.
9.2 David Collinge opridsede den afgående formand Hans Harrestrup Andersens fortjenester
og meriter, og takkede Hans for det store og langvarige arbejde for DOF København.
Frands overrakte en erkendtlighed fra bestyrelsen.
Dirigent Lars Nørgaard Andersen takkede for deltagelse i generalforsamlingen og
erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Efter generalforsamlingens afslutning holdt Rie Jensen, modtager af DOF Københavns
Pica-legat for 2018, foredrag om ringmærkning af fugle i Belize.

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:
Formand:
Ingelise Aarøe Petersen
Næstformand: Tue Brix
Kasserer:
Frands E. Jensen
Sekretær:
Alice Nørhede
Bestyrelsen fastlagde sit første møde i den nye bestyrelsessamling til 8. april 2019 kl. 17.00 i
Fuglenes Hus.
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