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Dato: 2021.03.11   

Sted: Teams 

 
 

Til stede fra 
bestyrelsen: 

Ingelise Aa. Petersen 
Frands E. Jensen 
Alice Nørhede 
David Collinge 

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

Andre deltagere: 12 medlemmer deltog ud over bestyrelsen og DOFs økonomichef, Lars 
Engmark 

 
Pkt.: Emne: 

1. Valg af dirigent og referent 
 Formand Ingelise Aarøe Petersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Tue 

Brix som dirigent og Frands Jensen som referent. Begge blev valgt uden modkandidater. 
 Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og ifølge DOFs 

instruktioner kunne afholdes virtuelt. Herefter åbnede dirigenten generalforsamlingen. 
  

2. Beretning om lokalafdelingens virke 
 Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Ingelise. Se separat dokument. 

Efter Ingelises fremlæggelse tilkendegav forsamlingen enstemmigt, at beretningen blev 
taget til efterretning. 

  

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2020 til godkendelse 
 Lars Engmark gennemgik årsregnskabet (årsrapporten), der i parentes bemærket er 

foreløbigt, da revisionen ikke har foretaget den sidste gennemgang. Det er dog ikke 
sandsynligt, at der vil fremkomme større ændringer. Se separat dokument. 
Resultatet for 2020 udviser et betragteligt underskud på kr. 488.230. Dette skyldes 
COVID-19 pandemien, der har nødvendiggjort aflysning eller udsættelse af samtlige af 
DOF Travels storture i 2020, bortset fra to i januar og februar. Beløb, der er betalt på 
forhånd til diverse rejsearrangører, regnes i resultatet som tabt, selv om det på 
nuværende tidspunkt er sandsynligt, at langt de fleste kan anvendes på de udsatte rejser 
eller tilbagebetales til DOF Travel. 
Andre aktiviteter under DOF Kbh. gav et resultat på lidt over kr. 2.000, dvs. på det 
nærmeste i balance. 
Egenkapitalen i DOF Kbh. er således faldet med kr. 488.230 til kr. 2.041.339. 
Da DOF Travel ikke har haft overskud i 2020, bliver der ikke udloddet beløb til 
bestyrelsens arbejde, Fugleværnsfonden og DOF Travel-fonden. 
Der blev af en deltager spurgt til, hvorfor Seniorudvalget ikke har modtaget bidrag i 2020. 
Kassereren svarede, at beløbet var bevilget på generalforsamlingen i august 2020, men 
endnu ikke betalt. Det vil det blive snarest. 
Efter gennemgang og besvarelse af spørgsmål fra salen blev regnskabet enstemmigt 
godkendt. 

  

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
 Budgetforslag for 2021 blev forevist og gennemgået af Frands Jensen. Se separat 

dokument. 
Den eneste forventede indtægt i 2021 er tilskuddet fra DOF, ca. kr. 123.000, baseret på 
medlemskontingenterne. Procentdelen, der sendes til lokalafdelingerne er sat ned fra 10% 
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Pkt.: Emne: 

til 7%, men medlemstallet er steget en del.  
 
Der budgetteres i 2021 med et underskud på ca. 95.000 kr., idet der regnes med, at en 
række aktiviteter for medlemmer kan gennemføres. Desuden er der regnet med udgifter til 
etablering af redekasser for hulrugende fugle, udfærdigelse og trykning af en rapport over 
fugleobservationer ved Gilbjerghoved, scanning af lokalafdelingens tidligere medlemsblad, 
Pica, samt diverse donationer til værdigt trængende. 
 
Budgettet blev forøget med det tilskud til Seniorudvalget på kr. 8000, som ikke blev 
udbetalt i 2020. 
 
Efter fremlæggelse og drøftelse blev budgettet godkendt. 

  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 Bestyrelsesmedlemmer: På valg i år var Tue Brix, David Collinge og Ole Vesterlund. 

Alle var villige til at modtage genvalg og blev genvalgt uden modkandidater. 
 Suppleanter: Kun Ask Emil Brix Selmer kandiderede til suppleant og blev genvalgt. 
  

6. Orientering om valg af revisor 
 Deloitte er udpeget til revisor af Hovedforeningen og er således også DOF Københavns 

revisor. Lars Engmark bemærkede, at DOF formentlig vil vælge en anden og forhåbentlig 
billigere revisor inden længe. Processen er forsinket af COVID-pandemien. 

  

7. Valg af medlemmer af DOF’s repræsentantskab 
 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 i år. Der var 14 kandidater til de 14 
pladser, så afstemning blev ikke nødvendig. Valgt er Ingelise Aarøe Petersen, Tue Brix, 
Frands Jensen, David Collinge, Alice Nørhede, Torben Dyhrberg, Ole Vesterlund, John 
Frisenvænge, Morten Møller Hansen, Alex Rosenberg, Hans Harrestrup Andersen, 
Solveig Jonasson, Poul Holm og Inge Christiansen. 
Suppleanter:  Genvalgt blev Erik Agertoft  og Lars Nørgård Andersen og nyvalgt blev  Liva 
Gerd Bonnesen . 

  

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

9. Eventuelt 
 Dirigent Tue Brix takkede for deltagelse i generalforsamlingen og erklærede generalfor-

samlingen for afsluttet. 
  

Efter generalforsamlingens afslutning holdt Joshua Haahr og Emma Sohnemann foredrag 
om deres oplæring og ophold på fuglestationer i Danmark, delvis sponseret af DOF Kbh 
ved PICA-legatet. 
 
Den genvalgte bestyrelse har konstitueret sig uændret, dvs. med Ingelise Aarøe Petersen 
som formand, Tue Brix som næstformand, Frands Jensen som kasserer og Alice Nørhede 
som sekretær. 

 


