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Referat af ordinær generalforsamling 2020 
Dato: 25. januar 2020. 
Sted: Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo, 3480 Fredensborg. 
42 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent og referent
Ole Friis Larsen blev af generalforsamlingen valgt til dirigent.
Jens Lodal blev valgt som referent.
Dirigenten kunne starte med at erklære generalforsamlingen for lovlig, da den var
indkaldt efter vedtægternes § 4 Stk. 2.

2. Beretning om lokalafdelingens virke
Formand Luise Ekberg fremlagde beretning om lokalafdelingens virke i 2019, og
udvalgenes medlemmer gjorde rede for udvalgsarbejdet.
Beretningen kan i sin helhed læses på hjemmesiden; her gives et resumé af emnerne:

 Bestyrelsen:
o Fuldtallig bestyrelse efter generalforsamlingen 2019, men i juni måtte Ole

Brauer på grund af arbejde trække sig ud af arbejdet i DOF Nordsjælland.
Tak til Ole Brauer fra Luise og forsamlingen. Suppleant Holger Hansen
indtrådte som bestyrelsesmedlem efter Ole Brauer.

o Heldagsseminar i bestyrelsen som start på det nye års arbejde. Opstart af
feltudvalg, men det lykkedes ikke at få det til at fungere i den ønskede
form og udvalget blev derfor nedlagt.

 Hjemmesiden blev færdig kort efter sidste generalforsamling. Luise gennemgik
opbygningen af hjemmesiden. Facebook bruges også til at lede hen til DOF
Nordsjællands hjemmeside.

 Arv fra en giver i Nordsjælland var oprindelig tænkt som en fond, men beløbet
var ikke tilstrækkeligt stort. DOF Nordsjælland overdrog 2,6 mill. kr. til
Fugleværnsfonden, som for beløbet skulle købte et stykke god natur i
Nordsjælland. Det blev et stykke skov ved siden af Tegners Museum. Indvielse
den 25. april 2020 i forbindelse med DOFs repræsentantskabsmøde.

 Dialogmøder med Naturstyrelsen (NST). Det er aftalt, at man skal mødes en
gang om året. I 2018 blev DOF Nordsjælland ikke indkaldt, men et møde blev i
stedet afholdt i februar 2019. Årets møde for 2019 i oktober 2019. Anstrengt
forhold tidligere især omkring udpegningsarter.

o Særlige sager i 2019:
 1) Duehøgen er gået tilbage fra 21 par for 8-10 år siden til 3 par i

2019. Ingen fasanerier i Nordsjælland som ellers i andre dele af
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landet er årsag til tilbagegang på grund af skydning eller anden 
efterstræbelse. Duehøg er på den nye rødliste.   

 2) Fiskeørnepar nummer 2 tilgodeses med afspærring.  
 3) Mountainbike-problematik klargjort i det særlige MTB-notat om 

forstyrrelsers betydning for især rovfugle.  
 4) Skovningsplaner gøres klarere i relation til pas-på-kort. 

 Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Udtalelser fra DOF Nordsjælland for at 
forbedre forholdene for fuglene og naturen i øvrigt. 

 Der er afholdt to fuglekurser, et fuglestemmekursus i foråret og et 
trækfuglekursus i efteråret, begge med 8 aftener og 4 ture og med Luise og Per 
Ekberg som undervisere. 

 Medlemstallet ligger rimeligt stabilt i DOF Nordsjælland. I januar 2020 1854 
medlemmer og i 2011 1804 medlemmer. 

 DOF-base koordinator Theo Askov ønskede at ophøre og er blevet erstattet af 
Holger Hansen og Anders Høgsholm. Lokalitetskort for indtastning af 
observationer er nu færdigtegnet, så lokaliteterne nu er klart defineret med 
hensyn til grænser, hvilket tidligere var op til den enkelte observatørs skøn. 

 Der er rigtig mange indtastninger om observationer i DOFBasen, men 
oplysninger om, hvorvidt det er ynglefugle eller ej er meget sparsomme og skal 
gerne forbedres. Vejledning om, hvordan man angiver lokaliteter korrekt og 
status for ynglefugle, bør forbedres. 

 Ungeansvarlige Mads Aastrup Paulsen og Julie Wolf Broge. Det går lidt frem 
med unge medlemmer (op til 26 år), og i DOF Nordsjælland er der pt 30 
medlemmer i denne aldersgruppe. Ungearbejdet i DOF Nordsjælland er ikke 
kommet rigtig i gang, men det er blandt indsatser i fremtiden. 

 Løse hunde på Melby Overdrev. Indsats ikke mindst efter en kedelig episode 
mellem en DOF’er og en hundeejer. Event den 12. maj 2019 for at melde ud, at 
der er et problem med løse hunde, og hvordan man skal færdes med hunde. 
Akvarel af Christian Glahder var baggrund for pædagogisk øvelse med at få folks 
øjne op for, at mange fugle på Melby Overdrev yngler på jorden, og hvad det 
betyder, når man lufter hunde. Aftalt at man melder ind om løsgående hunde, 
når man indtaster i DOFBasen. Naturstyrelsen ønsker ikke at opsætte 
forbudsskilte (2000 kr i bøde for løsgående hund).  

 Rapport fra Gilbjerg Fuglestation under udarbejdelse. Hensat 10000 kr. til at 
skrive rapporten for at gøre de mange data tilgængelige. 
 

 Aktivitetsudvalget – Orientering v. Inge Hansen.  

Aktiviteter i løbet af året: 

o Boligbirding fra 1. januar til den 30. juni. Med den udvidede periode 
stigning i antallet af observationer og arter i forhold til tidligere år. 

o 75 dag/aftenture ledet af 13 turledere. Antallet af årets ture er rekord! 
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o 4 specielle arrangementer: 1) Ørnens Dag i februar måned, 2) Rovfuglenes 
Dag med Hillerød Kommune i august måned, 3) Naturens Dag, Nødebo, i 
begyndelsen af september og 4) Søborg Sø, Åbent hus arrangement i 
september. 

o 5 Foredrag: Bo T. Johansen, Jan Hjort Christensen, Allan Gudio Nielsen, 
Henrik Weidling og Erik Mandrup Jacobsen har været foredragsholdere. 

o Turlederseminar. En sammenkomst med turlederne som stor tak for årets 
indsats og drøftelse af kommende tiltag. 
 

Inge takkede alle turlederne for deres engagement og indsats, og de fik stor 
opbakning fra forsamlingen. 

 

 Naturpolitisk Udvalg - Orientering v. Stig Englund 

Stig Englund gennemgik organiseringen af Naturpolitisk Udvalg. 
 
Større sager som skal fremhæves: 
 

o Esrum Sø fredningen. DOF Nordsjælland støtter intentioner om 
plejeplanerne, men ikke forslaget om gang- og cykelsti på grund af 
forstyrrelse af fugleliv og natur. Dette er en ændring i forhold til tidligere 
tilkendegivelse, men det skyldes en ændret problemstilling med stærkt 
stigende MTB kørsel i naturen. 

o Genopretning af Søborg Sø. Stiforløb til mindst gene for fuglelivet. Kote 1 
m anbefales, da det giver mest sjapvand og rørskov. DOF 
caretakergruppe vil registrere fuglelivet før, under og efter 
genopretningen. 

o Natura 2000 – opdatering af udpegningsgrundlag og justering af 
områdegrænser. 

 Opdatering af udpegningsgrundlaget: høring i oktober – 
november. 

 Havørn ny ynglefugl i udpegningsgrundlaget (Arresø, Jægerspris 
Nordskov og Gribskov). 

 Fiskeørn udgået som trækgæst (Arresø). 
 Rørdrum ny ynglefugl i udpegningsgrundlaget (Vaserne og Farum 

Sø). 
 Generel tilfredshed med forslaget om udpegningsgrundlag. 
 Ikke tilfredshed med forslag til justering af områdegrænserne. 39 

ændringsforslag indsendt fra DOF Nordsjælland. Seneste forslag til 
justering af grænser giver en vis mening i Nordsjælland, men ikke i 
Danmark som helhed. 
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 DOF og DN skal sammen Miljøstyrelsen finde forslag til endelig 
afgrænsning. 
 

De enkelte kommuner: 
 
Helsingør Kommune, Jørgen Hansen 
Grøn kommune og ”bi-kommune”. 
Rolighedsmosen og den Grønne Vestkile har været på dagsordenen. 
Kommunen vil have tingene til at ske naturligt, så plantning af f.eks. buske vil 
man ikke foretage. Ikke ”konstrueret natur” i kommunen er kommunens 
argument. 
 
Fredensborg, Stig Engelund for Birgitte Garde 
Langstrup Mose – anlæg af søer. 
Tangen i Nivå – problemer med surfere. 
 
Gribskov, Carsten Michael Jørgensen 
Grøn uge (faktisk over 14 dage) og grøn lørdag. 
Høringssvar om fremtidig naturindsats. 
Tårnfalkekasser. 
Deltagelse i plejeprojekt ”træk-op” i Rusland ved Tegners Museum. 
Projekt om kystsikring ved Nordkysten omkring digesvalekoloni uheldig for 
fuglelivet; derfor indvendig fra DOF. 
 
Hillerød, Stig Engelund 
Keldsvangskilen, afgræsnings- og plejeplan. 
Teglgårdsseøn som badesø. 
Strategi for bynatur, høring i januar 2020. 
MTB-notat skal drøftes på kommende møde. 
§3-vådområde med lille flagspætte ændret, men miljøkonsekvensrapport ikke 
udarbejdet. 
 
Halsnæs, Jørgen Jacobsen 
Sø-shelter på Arresø: DOF ikke tilhænger af ideen. 
Kontrakt om fiskeri i Arresø forlænget et år ekstra i 2020, men på grund af ålens 
fredning ikke forlængelse derudover. 
 
Frederikssund, John Hansen 
Nyt havørnepar i kommunen. 
Vandrefalk med god succes på Kyndbyværket. 
Rørhøg tilgodeset takket være lokale DOF-folk. 
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Uheldig træfældning i området omkring sygehuset med ynglende spurvehøg og 
musvåge. 
Omkring Selsø Sø ønsker om ændringer, som er meget imod fugleinteresser. 
 
Allerød, Arne Kristensen  
Bastrup Sø, fredning til sikring mod råstofudvinding. 
Område ved Tofteengen med en række spændende småbiotoper, men 
udpegning af et vandhul som §3 beskyttet område kunne kommunen desværre 
ikke overbevises om.  
 
Rudersdal, Stig Engelund for Jens Erik Sørensen  
Falkekasse-projekt med succes. 
Vaserne er det vigtigste naturområde i kommunen. 
 
Hørsholm, ingen repræsentant 
Intet at berette. 
 

Kommunernes Grønne Råd 

I Halsnæs og Frederikssund kommuner er DOF-medlemmer formænd. 

 
Brugerråd og samarbejde med Naturstyrelsen 

NST Østsjælland lagt sammen med NST København, hvilket betyder, at DOF fremover i 
den sammenhæng repræsenteres ved DOF København. 

I NST Nordsjælland er DOF fortsat repræsenteret ved Inge Hansen. 

Brugerrådsmøder 2 gange om året – vigtigt for DOF Nordsjælland at deltage for at 
beskytte fuglelivet og naturen i øvrigt. 

Friluftsaktiviteters betydning for fuglelivet, ikke mindst rugende rovfugle. 

MTB kørsel væk fra uønsket område (fredet dige), og MTB-spor lukket i Krogenlund 
Skov. 

Ændret praksis for pas-på-kort fra papir til digital udgave har haltet noget i 2019. 

 
Søbrugerråd Arresø under NST Nordsjælland, Jørgen Jacobsen, NPU 

Dispensation for antal både og størrelse af både. 

Udvidelse af antallet af bådpladser og nyt klubhus. 
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Undervejs i fremlæggelsen nogle opklarende spørgsmål og diskussion, blandt andet 
om friluftsaktiviteter contra fugle og natur. Positiv opbakning til repræsentanternes 
ageren i de forskellige sager. 

Ekstra spørgsmål: 

Fra forsamlingen blev spurgt til processen omkring Nationalpark Kongernes 
Nordsjælland. Høringssvar skal udarbejdes og afleveres senest primo marts. DOF 
Nordsjællands arbejdsgruppe bestående af Erik Mandrup Jacobsen (bestyrelsesmedlem 
i Nationalparken), Carsten Michael Jørgensen, Helle Dyrting og Jens Lykkebo modtager 
gerne input til høringssvar, som senere skal koordineres og underskrives af Egon 
Østergård og Luise Ekberg. 

 

Beretning enstemmigt godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2O19 til godkendelse 
Lokalafdelingens kasserer Birger S. Nielsen fremlagde det reviderede regnskab for 
2019, som kan ses på hjemmesiden. 
Budgetteret underskud på 31850 kr. er ændret til et faktisk overskud på 23360 kr. 
Kurser og bustur har været medvirkende til det store overskud. 
Hensættelser på 10000 kr. til en fuglekasse med demonstrationsmateriale (fødder og 
næb m.m.). 

 
Regnskab enstemmigt godkendt. 

 
4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse 

Lokalafdelingens kasserer Birger S. Nielsen fremlagde budget og formanden Luise 
Ekberg handleplan for 2020. 
 
Det kommende års budget kan i detaljer ses på hjemmesiden. 
 
Det fremlagte budget enstemmigt godkendt.  

 
Handleplan 
Formanden fremlagde handleplan for 2020. 
Hovedpunkterne er for næste år: 
 Naturens År 2020 (knytter sig til udsendelser i DR) 

 Naturpolitiske aktiviteter 
 DOF-ture 
 Fuglekurser 
 Arrangementer 
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 Feltornitologi 
 Børne- og ungearbejde 
 
Handleplanen enstemmigt godkendt. 

 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg som bestyrelsesmedlemmer: 
 John Hansen, villig til genvalg 
 Inge Marianne Hansen, villig til genvalg 
 Carsten Michael Jørgensen, villig til genvalg 
 Jens Lykkebo, villig til genvalg 

 
Alle genvalgt med akklamation. 
 
Som suppleanter opstillede: 

 Jens Lodal 
 Janne Møller Christensen 

 
Begge valgt med akklamation. 

 
6. Valg af revisor 

Det sidste års revisor Leif Øgaard var villig til genvalg. 
 
Genvalgt for endnu et år med akklamation. 

  
7. Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

8. Eventuelt 
Intet under eventuelt 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.15. 
 
 
Som referent, Jens Lodal:_______________________________________ 
 
 
Som dirigent, Ole Friis Larsen:_____________________________________ 


