DOF København
Referat af generalforsamling 2020.08.27
Dato:

2019.08.27

Sted:

Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København

Til stede fra
bestyrelsen:

Ingelise Aa. Petersen
Frands E. Jensen
Alice Nørhede
David Collinge
Syv medlemmer var mødt
(efter forudgående tilmelding p.g.a.
Covid-19)
Ingen

Medlemmer og
andre:
Afbud fra
bestyrelsen:

Pkt.:

Torben Dyhrberg
Ole Vesterlund
Ask Emil Brix Selmer (suppleant)
Tue Brix (referent)

Emne:

1.0 Valg af dirigent og referent
1.1 Formand Ingelise bød velkommen, og foreslog på bestyrelsens vegne Hans Harrestrup
Andersen som dirigent.
Hans Harrestrup Andersen blev valgt.
1.2 Tue Brix blev foreslået som referent, og blev valgt.
1.3 Hans Harrestrup Andersen konstaterede at generalforsamlingen trods Coronaforsinkelsen var lovligt indkaldt, og åbnede generalforsamlingen.
2.0 Beretning om lokalafdelingens virke
2.1 Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Ingelise.
Bestyrelsen besluttede i begyndelsen af 2019 at blive mere synlige, og udvalgte nogle
aktiviteter for at opnå dette. Bestyrelsen besluttede at udsende nyhedsbrev, og har lavet
et årshjul for at sikre håndteringen af tilbagevendende aktiviteter. Der er holdt månedlige
bestyrelsesmøder, undtaget i juli. Vi besvarer alle henvendelser. Et andet ønske for
bestyrelsen har været også at være en forening for børn og give børn mulighed for at
opleve noget gennem foreningen.
Ved generalforsamlingen i 2019 udtrådte lokalafdelingens daværende formand, Hans
Harrestrup Andersen, og daværende suppleant Janne udtrådte som suppleant. Ingelise
præsenterede bestyrelsen.
Ingelise resumerede nogle af DOF Københavns underudvalg, herunder Naturpolitisk
Udvalg, som tager sig af ting der i særlig grad vedrører politiske forhold, der har
konsekvenser for fugle.
Ingelise resumerede nogle af DOF Københavns udadvendte aktiviteter, herunder at
bestyrelsen har deltaget i møder med Naturstyrelsen. Et af de emner, vi meget gerne vil
behandle i den sammenhæng er ”Pas-på-kort” med angivelse af redetræer for sårbare
fugle. Bestyrelsen har deltaget i et seminar om vandstandsforhold, og har gennemført
forskellige fugleture, Ørnens Dag, et arrangement med Landbrug og Fødevarer, fem
foredrag og fire fuglekurser.
Der har været lidt pressekontakt, når der har været sjældne fugle i området.
DOF København har deltaget i DOF’s repræsentantskabsmøder, og har holdt møder
med lokalgrupperne i Køge og Roskilde.
DOF København har ydet økonomisk støtte til to unge mennesker, det ene i form af
vores sædvanlige Pica-legat. Herudover ydes økonomisk støtte til redekasser, især til
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mursejlere, som bl.a. opsættes af Københavns Beredskab. Vi har også sponseret en af
priserne til Danish Birder Awards.
Vi har modtaget økonomisk støtte til et projekt, hvor vi som skulle cykle rundt med børn
og deres bedsteforældre. I den sammenhæng har vi gennem Naturbutikken indkøbt
børnekikkerter.
Arv, tilgået DOF i 2018, er brugt til Fugleværnsfondens indkøb af et stykke natur i
Nordsjælland. Anvendelse af arven blev foreslået af en arbejdsgruppe med medlemmer
fra DOF København og DOF Nordsjælland.
Der er netto tilgået 95 medlemmer i løbet af året. Der er ca. 670 medlemmer på DOF
Københavns Facebook-gruppe.
Der udsendes nyhedsbrev, men bestyrelsen kunne tænke sig flere abonnenter.
Ingelise resumerede, med hjælp fra salen, lidt om lokalgrupperne Køge og Roskilde, om
seniorudvalget, DOF Travel og Caretakerne på Vestamager.
DOF København har sendt høringssvar om et vindmølleprojekt mellem Falsterbo og
Stevns, en internationalt meget vigtig fugletrækrute.
Der blev fra salen opfordret til at synligheden kunne øges med fotos af bestyrelsen og en
mere synlig kontaktadresse.
Fra salen mindede Lars Nørgård Andersen om sin opfordring fra sidste
generalforsamling om drøftelse af DOF Travel-forhold. Lars opfordrede til revision af fx
tirsdagsvagten, afholdelse af medlemsmøde med fokus på DOF Travel, og til at DOF
Travels overskud fra storture burde være mindre, idet man efter Lars’ mening som DOFmedlem burde have adgang til non profit-fugleture. Frands svarede at DOF Travel kan
kontaktes på email, som besvares udenfor tirsdagsvagtens åbningstider, og herudover at
vi i den indeværende Covid-19-situation kan glædes over at DOF Travel er velpolstret
nok til at kunne dække eventuelle tab i forbindelse med aflyste storture. I øvrigt
anvendes DOF Travels overskud blandt andet til økonomisk støtte af naturprojekter.
DOF Travels åbenhed og gennemsigtighed blev drøftet på baggrund af bemærkning fra
salen om at DOF Travel kunne opleves som temmelig tillukket, og der blev udtrykt støtte
til opfordringen om åben drøftelse af DOF Travel.
Der blev spurgt til tab på turene, og om DOF Travel er forsikret. Frands besvarede at der
ikke er fuld forsikring, idet enkelte forudbetalinger ikke vil kunne refunderes.
Der blev spurgt til tab på Svalbard-tur, som blev aflyst på grund af Covid-19. Der
forventes et tab, hvis størrelse endnu ikke kan fastslås, men det formodes at blive af
begrænset størrelse.
Der blev spurgt til mursejlerkasser. Marta fra lokalgruppen i Køge fortalte at de ved
tidligere lejligheder har fået en lokal produktionsskole til lave at fuglekasser.
Der var en drøftelse om NPU’s svar om Stevns vindmølleprojektet, og om den
forestående VVM-undersøgelse. Status er bestyrelsen ukendt.
Efter Ingelises fremlæggelse og generalforsamlingens drøftelse tilkendegav forsamlingen
enstemmigt at beretningen blev taget til efterretning.

3.0 Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
3.1 Lars Engmark gennemgik årsregnskab for 2019. Bestyrelsen havde inden mødet digitalt
signeret årsrapportens ledelsespåtegning.
Årets resultat var på 148.343 kr. ved regnskabsårets udgang.
Aktiver var på 6.022.155 kr. ved regnskabsårets udgang.
Egenkapital var på 2.529.569 kr. ved regnskabsårets udgang (bestyrelsen 665.180 kr.,
DOF Travel 1.107.108 kr. (væsentligst garantistillelse), Seniorudvalget 57.281 kr.).
Forudbetalinger til DOF Travel for storture andrager 3.100.000 kr.
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Lars Engmark og Frands oplyste at DOF Travel-fonden altid skal have 1.000.000 kr. i
henstående midler til fx at kunne hjembringe folk på rejser, ved konkurser og andet.
DOF Travels resultat udloddes til DOF København, Fugleværnsfonden og DOF Travel
Fonden.
Der blev fra salen spurgt til de enefuldmagtsforhold, som var nævnt i revisionspåtegning.
Det blev opklarende oplyst at der kun fandtes enefuldmagtsforhold til små enheders
egne konti, ikke til hverken DOF Københavns eller DOF Travels bankkonti.
Der blev fra salen spurgt til det forhold, at en stor del af de midler, DOF bevilger til
international fuglebeskyttelse går til en fond i Equador, og at DOF ikke selv ejer den jord,
som man bevilger penge til. Der blev svaret at områderne er besigtiget, og at fondens
bestyrelse er international med blandt andre en dansker (Niels Krabbe) som medlem,
hvilket anses at give tilstrækkelig sikkerhed mod misbrug af midlerne, og at det ikke har
været nemt at finde projekter i andre lande, hvor man kunne have samme tillid til at
pengene benyttes efter deres formål.
Efter gennemgang og besvarelse af spørgsmål fra salen blev regnskabet enstemmigt
godkendt.

4.0 Fremlæggelse af budget til godkendelse
4.1 Budgetforslag for 2020 blev forevist 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.
Det blev foreslået at de 44.000 budgetsatte midler til brug for aktive medlemmer kunne
bruges på nye medlemmer. Bestyrelsen noterer sig forslaget.
Der blev spurgt om bestyrelsen råder over demonstrationsmateriale til brug ved
arrangementer. Det gør DOF København ikke, men det blev svaret at vi ved behov har
lånt af Naturbutikken. Desuden har DOF Ung noget materiale. DOF København noterer
sig det mulige behov.
Efter fremlæggelse og drøftelse blev budgettet godkendt.
5.0 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5.1 På valg i år var Ingelise Aarøe Petersen, Alice Nørhede, Frands Jensen og Torben
Dyhrberg.
Alle er villige til at modtage genvalg, og blev genvalgt ved fredsvalg.
5.2 Suppleanter:
Ingen suppleanter var opstillet.
6.0 Orientering om valg af revisor
6.1 Deloitte er udpeget af DOF hovedforeningen.
Deloitte er således også DOF Københavns revisor. Lar Engmark bemærkede at DOF
formentlig vil vælge en anden og forhåbentligt billigere revisor til næste år.
7.0 Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år)
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 gennemføres således ikke i år.
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 Der blev spurgt om tidspunkt for fremlæggelse af den nye punkttællingsmetode. Det
oplystes at tidspunktet har været planlagt, men blev udskudt af Covid-19.
Ny dato vil blive oplyst.
9.2 Det oplyst at Fuglåret for 2019, trods tidligere udmelding fra DOF, vil kunne afhentes
personligt i Naturbutikken (efter sædvanlig, forudgående bestilling, men uden
portoomkostninger).

Dirigent Hans Harrestrup Andersen takkede for deltagelse i generalforsamlingen og
erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Efter generalforsamlingens afslutning holdt David Collinge foredrag om fuglelokaliteter i
Nordengland og Sydskotland.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig (uforandret) på følgende måde:
Formand:
Ingelise Aarøe Petersen
Næstformand: Tue Brix
Kasserer:
Frands E. Jensen
Sekretær:
Alice Nørhede
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