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Referat af ordinær generalforsamling 2O18 
Dato: 03-februar-2018. 
Sted: Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo 3480 Fredensborg 

40 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Ole Friis Larsen blev af generalforsamlingen valgt til dirigent. 
Luise Ekberg 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 John Dreyer Andersen fremlagde beretning om lokalafdelingens 
virke i 2017, og udvalgenes medlemmer gjorde rede for udvalgsarbejdet. 

Emnerne var som følger (beretningen kan læses i sin helhed på 
hjemmesiden): 

• Bestyrelsen: 
o arbejder godt sammen og opgaverne er fordelt mellem 

bestyrelsesmedlemmerne. Men vi vil rigtig gerne have nogle 
bestyrelsessuppleanter løst tilknyttet bestyrelsen, med mulighed 

for at deltage i bestyrelsesmøder efter interesse og måske 

påtage sig små opgaver uden at påtage sig bestyrelsesansvar 
o bestyrelsen mødes én gang om måneden 

har afholdt heldagsseminar, arbejdede med børn og unge 
aktiviteter, feltornitologiske aktiviteter og ekstern. Vi har 

planlagt endnu et seminar foråret 2018. 
• Nationalpark Kongernes Nordsjælland er vedtaget og DOF har ikke 

fået en plads i bestyrelsen i det foreliggende forslag. DOF 
Nordsjælland er kritisk og har sammen med formand Egon Østergaard 

indsendt et høringssvar, hvor vi forsøger at få så meget naturværdi 
med som muligt. Formandens holdning er, at vi skal passe på, at vi 

ikke grønstempler noget, vi er uenige i. 
• På dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland drøftede vi flg. 

punkter: 
o MTB spor i Tisvilde Hegn 

o Meget hugst før henlæggelse til urørt skov og samarbejde om 

beskyttelse af træer mod hugst 
o Der er allokeret tid til ulovligheder i skovene. 

o Detailplanlægning af biodiversitetsskov i forbindelse med 
Naturpakken 

• Der er afholdt fire fuglekurser, to fuglestemmekurser i foråret og to 
trækfuglekurser i efteråret 
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• Medlemstallet ligger stabilt både i DOF og DOF Nordsjælland gennem 

7 år 
• Der er en stigning i antallet af indtastning af observationer i 

DOFbasen. Der er lavet en mobil app til Android, som gør det lettere 

at indtaste i felten. 

• Aktivitetsudvalget – Orientering v. Inge Hansen.  

Inge startede med at takke alle turlederne for deres engagement og 

indsats. 

Aktiviteter i løbet af året: 

o 66 dag/aftenture ledet af 15 turledere 

o 2 Ørnens Dag arrangementer 
o 6 Foredrag 

o Boligbirding fra januar til midten af marts 

o Turleder seminar 

• Børne- og Ungdomsudvalget v. Carsten Michael Jørgensen 

Har været moderat aktive og er noget udbrændte. Savner mandskab 

og opbakning fra hovedforeningen.  
o Koncepter 

▪ Besøger de ældste børn i børnehaver med flg. emner: 
• 15-20 udstoppede fugle 

• Parre fødeemner med fuglearter 
• Hvad gør en fugl til en fugl 

• Fuglekongen 
▪ Besøger 2. klasse i skoler: 

At kigge på fugle 

• Ved skolen 
• Længere væk 

• Haven 

▪ Naturens dag, hvor der kommer mange børn 

• Atlas III – Orientering v. John Hansen 

Der er afholdt ét møde, hvor formålet var at koordinere den sidste del 

af projektet, så DOF Nordsjælland kunne komme i mål. 

Som det tegner nu kan vi sige, at feltarbejdet i Nordsjælland er 

godkendt. 

Erfaringen viser, at man skal bruge meget tid og energi på IT, når 

man starter så stort et projekt op. 

o I alt 71 kvadrater hvoraf 69 er dækket af kvadratansvarlige – 2 

kvadrater uden kvadratansvarlig i Hundested området. 240 personer 
har indtastet ynglefugle og nogen har mange indtastninger. 

o Alle DOF Nordsjællands TimeTælleTure er gået i de 50 kvadrater, 

hvor de skulle gennemføres. 
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Et nyt projekt starter op, hvor der bliver en løbende overvågning og 

et socialt aspekt. 
 

• Naturpolitisk Udvalg - Orientering v. Stig Englund 

Stig gennemgik organiseringen af Naturpolitisk Udvalg. 

Af større sager udvalget har haft nævnes: 
o Natura 2000 justering af områdegrænser. Ved høringsfristen 

den 3.01.18 havde DOF Nordsjællands aktive folk i Gribskov-, 
Arresø- og Roskilde Fjord-områderne indtastet 39 

ændringsforslag og 26 forslag til udvidelse eller nye 

udpegninger. 
o Esrum Sø, revision af fredninger og ny søsti. Et forslag fra DN, 

hvor DOF bakker op om modernisering af fredninger, men tager 
afstand fra søstien. 

o MTB- kørsel og andre forstyrrende aktiviteter i skovene. To NPU 
medlemmer har udarbejdet et udkast til lokal strategi. 

Andre sager og emner, som er behandlet på møderne: 
o Allerød: en sag med ødelagte digesvalereder i grusgraven St. 

Rosenbusk. MTB-kørsel i skovene nær Allerød bliver fulgt af den 
lokale fuglegruppe. 

o Langstrup Mose. Nu er kun den ene af to skydeklubber tilbage. 
De har søgt om landzonetilladelse til opførsel af 7 skydehuse. 

DOF har støttet indsigelse fra DN.  
o Lergravene v. Nivå. Fredensborg kommune har lavet et 

friluftsanlæg, som DOF har gjort indsigelser mod. 

o Nivå Bugt: Ny trend er padlebræt 
o Søborg Sø. Håbet om genopretning til sø- og moselokaliltet er 

igen blevet aktuelt. 
o Fugletårn v. Gurre Sø blev indviet med deltagelse af DOF. 

o Voldsom fældning af træer ved Esrum Sø i NØ, af Helsingør 
Kommune for at sikre udsigt og i den sydlige del Bramaholm. 

o Falke til bekæmpelse af råger i et boligområde i Helsingør er 
forsøgt gennemført. 

o Faunastriber i Hillerød. Et samarbejdsprojekt mellem 
kommunen, jægerne, DN, DOF og Landboforeningen, med 

sidstnævnte som primus motor. 
o I en ny Naturkvalitetsplan for Hillerød sættes der, efter 

opfordring fra DOF, fokus på 5 arter der er sjældne eller 
sårbare regionalt set: bomlærke, vandstær, stær, isfugl og 

fiskeørn. 

o Halsnæs. Ved Auderød Havn ”oprustes” for friluftslivet m. flere 
faciliter til overnatning og bådepladser. 

o Frederikssund Kommune fortsætter med uhensigtsmæssig 
naturpleje. 

o Østby Havn ønsker om at etablere anlæg til friluftsaktiviteter. 
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o Redekasser til vandstær, tårnfalke, ugler og småfugle er opsat i 

flere kommuner med hjælp fra lokale DOF’ere. 

 

DOF Nordsjælland er repræsenteret i de Grønne Råd i alle 9 

kommuner ved de respektive NPU-medlemmer. 

Der er oprettet Lokale Naturråd, hvor DOF er repræsenteret. 

DOF Nordsjælland er derudover repræsenteret i Naturstyrelsens 

Brugerråd og også i de to Søbrugerråd for hhv. Esrum Sø og Arresø. 

 

Efterfølgende kommentarer og forespørgsler fra deltagerne: 

Forespørgsel til, om der er aftale om skiltning ved lukning af MTB-spor. I 
aftalen står, at der vil være en midlertidig skiltning. Herefter en drøftelse af 

zonering i skovene, som DOF ikke finder tilstrækkelig. 

Drøftelse af lovligheden af falkejagt til at skræmme fugle i forbindelse med 

bekæmpelse i boligområde i Helsingør. I bekendtgørelse om jagt og 
vildtforvaltning står at det er ulovligt at forstyrre fuglene i yngletiden. Der 

skal derfor udstedes dispensation. 

Der er i samarbejde med Hillerød Kommune opsat kasser til vandstær. 

Der er eksempler på, at private anmelder ulovligheder til Naturstyrelsen, 

når nu Naturstyrelsen ikke har ressourcer til at overvåge områderne. 

Friluftsrådet er en indflydelsesrig organisation og DOF er meget lille i den 
forbindelse. Man skal ikke tro, at det er en kombineret benytter og 

beskytter organisation, de fokuserer udelukkende på benyttelse og DOF skal 

være opmærksom på dette. 

Spørgsmål om, hvordan Naturstyrelsen forvalter Pas-på-Kort, og hvordan vi 

i DOF kan melde reder ind. DOF har 5 GPS’er fra Naturstyrelsen til at 
registrere redetræer. Man kan henvende sig til Luise Ekberg, hvis man vil 

deltage i registrering af reder i Nordsjælland. 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 
3. Fremlæggelse af reviderede årsregnskab 2O17 til godkendelse 

Lokalafdelingens kasserer fremlagde det reviderede regnskab for 2017. 
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden 

spørgsmål. 
 

4. Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse 
Lokalafdelingens formand John Dreyer Andersen fremlagde budget og 

handleplan for 2018. 
Det fremlagte budget blev godkendt af generalforsamlingen.  
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Handleplan 

Formanden fremlagde formanden handleplan for 2018 
Hovedpunkterne er for de næste år fortsat at: 

 Følge Nationalpark Kongernes Nordsjælland og øve al den indflydelse, 
vi kan til gavn for fugle og natur. Vores mål er at få en plads i 

Nationalparkrådet 
 Fortætte arbejdet med at fremme feltornitologiske aktiviteter. 

 Brande DOF Nordsjælland i alle situationer hvor ressourcerne tillader 
 Revitalisere Punkttællingsprojektet 

 Fortsat arbejde med at søge indflydelse på naturpolitiske 

problemstillinger 
 

Handleplanen blev godkendt af forsamlingen. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg som bestyrelsesmedlemmer var: 

• John Hansen, villig til genvalg 
• Inge Hansen, villig til genvalg 

• Carsten Michael Jørgensen, villig til genvalg 
• Jens Lykkebo, villig til genvalg 

 
Som suppleanter opstillede: 

• Helle Dyrting 
• Helle Suadicani 

 

Luise Ekberg præsenterede de to opstillede suppleanter, som ikke selv 
kunne være til stede. 

 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

• John Hansen 
• Inge Hansen 

• Carsten Michael Jørgensen 
• Jens Lykkebo 

 
Suppleanter: 

• Helle Dyrting 
• Helle Suadicani 

 
6. Valg af revisor 

De sidste års revisor Lars Lindebjerg var villig til genvalg og blev valgt af 

generalforsamlingen for endnu et år. 
 

7. Forslag fra medlemmerne 
Der var ingen indkomne forslag. 
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8. Eventuelt 

Et medlem fortalte om projekt vendehals på Melby Overdrev og Tibirke 

Bakker. Projektet er støttet økonomisk af DOF Nordsjælland.  

Projektet startede på Melby Overdrev, som tidligere har haft succes med 
ynglende vendehals. Der var meget forstyrrelse i 2017 ved de vendehals 

kasser, som så ud til at blive benyttet, og der blev ydermere spillet 
playback, som er en voldsom forstyrrelse for fuglene. Vendehalsene opgav 

at yngle på Melby Overdrev. 

Der er sat yderligere 15 kasser op i Tibirke Bakker, som er et særdeles 

velegnet til vendehals. Alle 15 kasser blev benyttet af musvit. 

Et medlem roste initiativet, men gjorde opmærksom på, at det er en 
falliterklæring, at vi er nødt til at opsætte kasser, da fuglene ikke har 

tilstrækkeligt med gamle træer med naturlige huller. 

Opfordring til at skrive i medierne om benyttelse af playback og hvorfor, det 

er dårligt at spille playback. 

Et medlem foreslår at det skal besluttes i folketinget, at al den skov, som 

nu er udpeget til urørt skov og biodiversitetsskov skal gøres urørt 
øjeblikkeligt og ikke ad åre. Der vil blive foranstaltet en 

underskriftindsamling. 

Der var en drøftelse af hemmeligholdelse af ynglefugle i DOFbasen. 

I Gribskov er et lignende projekt, hvor der bliver sat prop i 
redekassehullerne. Kasserne har ikke været benyttet af vendehals, men til 

gengæld har der været broget fluesnapper. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.34 

 
 

Som referent, Luise Ekberg:_______________________________________ 
 

 
Som dirigent, Ole Friis Larsen:_____________________________________ 
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