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Referat af ordinær generalforsamling 2O17 
Dato: 28-januar-2017. 

Sted: Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo 3480 Fredensborg 
35 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 2016 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 
o har afholdt heldagsseminar, arbejdede med kommunikation 

internt og eksternt, næstformandens funktion, lokalafdelingens 
målsætninger og igangsættelse af den nye hjemmeside 

 Bestyrelsen har nedsat en pressegruppe, som skal gøre DOF 
Nordsjællands synspunkter mere synlige for offentligheden 

 Vi vil forsøge at påvirke og få så meget natur med i Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland som muligt 

 På dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland drøftede vi flg. 
punkter: 

o Friluftsaktiviteter 
o VM i orienteringsløb (2018) 

o MTB spor i Tisvilde Hegn 
o Meget hugst igen i år 

 Møde med lokal folketingspolitiker for at tale 

naturbeskyttelse/skov/friluftsaktiviteter og andre tendenser i tiden 
 Hjemmesiden fik en teknisk og designmæssig opgradering 

 Møde med DOF’s direktør Sigrid Andersen 
 Der er afholdt tre fuglekurser, et fuglestemmekursus i foråret og to 

trækfuglekurser i efteråret 
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 Arvid Jebens er stoppet i Naturstyrelsen Nordsjællands brugerråd – 
tak til Arvid for hans indsats 

 Medlemstallet ligger stabilt både i DOF og DOF Nordsjælland gennem 
6 år 

 Der er en stigning i antallet af indtastning af observationer i 
DOFbasen, men antallet af bearbejdede yngletal ligger fortsat for lavt 

 Aktivitetsudvalget – Orientering v. Inge Hansen.  

o Tak til Luise Ekberg, som er trådt ud af udvalget 

o 73 dag/aftenture ledet af 15 turledere 
o En flerdagstur til Dalarna i Sverige 

o 2 Ørnens Dag arrangementer 

o 3 Foredrag 
o 1 DOFbase kursus 

o Boligbirding fra januar til midten af marts 
o Turleder seminar 

 Børne- og Ungdomsudvalget v. Carsten Michael Jørgensen 

o Koncepter 

 Besøger de ældste børn i børnehaver 
 5-20 udstoppede fugle 

 Parre fødeemner med fuglearter 
 Fuglekongen 

 Besøger de yngste i skoler 
 At kigge på fugle 

 Ved skolen 
 Nordsjælland 

 Haven 

 Hvad kan vi gøre for fuglene 

 I Atlas III – Orientering v. John Hansen 

o 3 kvadrater uden kvadratansvarlig 
o TimeTælleTure: 40 kvadrater ud af 49 på plads 

o TTT-turene er nu frigivet 
o Dækningen med relativ stor spredning 

o 7 kvadrater - registreret 30 – 50 arter færre i Atlas 3 end tidligere 
o 23 kvadrater 10 – 30 arter færre 

o Fremgang eller status quo i de resterende kvadrater 
o Målrettet indsats i sidste sæson 

o Møde i februar/marts for at lægge plan 

 Naturpolitisk Udvalg - Orientering v. Stig Englund 

Stig gennemgik organiseringen af Naturpolitisk Udvalg. 
Af større sager udvalget har haft nævnes: 

o Natura 2000 planerne og tilhørende høringssvar på både 

handleplaner for kommunerne og plejeplaner i Naturstyrelsen. 
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Der foreligger ikke noget nyt endnu om de statslige planer, som 
skulle have været udsendt i 2015 

o Klage over sejladsregler for Arresø 
o Klage over udvidelse af Auderød Havn 

o MTB- kørsel og andre forstyrrende aktiviteter i skovene 
Andre sager og emner, som er behandlet på møderne: 

o Allerød: Støtte til DN imod lokalplansforslag for 
Teglværksgrunden 

o Høje Sandbjerg, hvor lokal skytteforening har bedt om hjælp til 
fugleregistrering og plejeforslag 

o Hørsholm Kommune, Sjælsøstien fuldføres måske og DOF vil 

påvirke forløbet. 
o Langstrup mose, støtte til DN vedr. skydebane 

o Nivå Bugt og lergravene, planer om friluftsanlæg 
o Tårnfalkekasser i Gribskov Kommune, og et projekt er på vej i 

Fredensborg Kommune 
o Modelsvæveflyvning nær Søborg Sø, DOF følger sagen 

o Musvågestien i Gribskov Kommune, DOF klagede i 2015 og fik 
medhold i 2016 

o Helsingør, DOF støtter DN i en fredningssag i et lavtliggende 
område ved Keldsø, som er et potentielt godt fugleområde. 

o Redskabsskur på en fredet eng v. Nejede Vesterskov, vi fik ikke 
medhold i klagen 

o Naturkvalitetsplan i Hillerød Kommune – nu med fugle, møde 
mellem Naturpolitisk Udvalg og ansatte i kommunens 

naturafdeling, herunder projekt med naturstriber 

o Fuglevenlig beplantning, efter ønske fra ejer af Hejreholm har 
DOF givet gode råd 

o Fuglevenlig pleje af rørskov i Frederikssund Kommune, efter 
kritik af voldsom rydning, har DOF indledt et samarbejde med 

kommunen om fremtidig rydning 

DOF Nordsjælland er repræsenteret i de Grønne Råd i alle 9 

kommuner (dog ikke Rudersdal Kommune, som ikke har et grønt 
råd) ved de respektive NPU-medlemmer. Som årene er gået er der 

opbygget et rigtig godt samarbejde. 

DOF Nordsjælland er derudover repræsenteret i Naturstyrelsens 

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

 

  
Herefter var der forespørgsel til, hvor meget det grønne råd er ind over 

Lergravene i Nivå. Birgitte Garde nævnte, at de grønne råd ikke som sådan 

var inddraget i problematikken, men at det hvilede på de lokale foreninger 
og andre interessenter. 

Jens Lykkebo nævnte at DOF centralt bør tage emnet op omkring det 
demokratiske problem, der er i at beslutningerne er taget inden høringer. 
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Det blev nævnt, at Søllerød Sø skal benyttes til et Triatlon arrangement. 
Stig Englund svarede, at Rudersdal Kommune tager det op i Teknik og 

Miljøudvalget og anbefaler, at det droppes bl.a. på grund af forurenet vand i 
søen. 

John D. Andersen nævnte, at der har været politiske toner fremme 
vedrørende klagemulighederne, som gør det dyrere at klage for 

foreningerne, men at det skal være gratis for landbruget. 

Der var et ønske om et modul på hjemmesiden, hvor medlemmer kan 

lægge fotos ind. 

Naturens dag er ikke nævnt under Aktivitetsudvalget, og det blev nævnt 

som et godt og velbesøgt arrangement, hvor DOF også høstede nye 

medlemmer. 

 

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af reviderede årsregnskab 2O16 til godkendelse 
Lokalafdelingens kasserer fremlagde det reviderede regnskab for 2016. 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab uden 
spørgsmål.  

 
4. Fremlæggelse af budget for 2017 til godkendelse 

Lokalafdelingens formand John Dreyer Andersen fremlagde budget og 
handleplan for 2017. 

Der blev efter fremlæggelsen spurgt til om man kan søge om midler til 
diverse projekter – og det kan man ved at søge bestyrelsen på en e-mail. 

Det fremlagte budget blev godkendt af generalforsamlingen.  

 
Handleplan 

Lokalafdelingens formand John Dreyer Andersen gennemgik sidste års 
handleplan samt status for de enkelte punkter. 

Derefter fremlagde formanden handleplan for 2017 
Hovedpunkterne er for de næste år fortsat at: 

 Udvikle ornitologiske aktivitetstilbud til børn og unge i forskellige 
aldersgrupper 

 Arbejde på at opbygges et feltornitologisk udvalg 
1. Fremme feltornitologiske aktiviteter 

2. Skabe feltornitologisk netværk i Nordsjælland 
 

Handlingsplanen blev godkendt af forsamlingen. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg som bestyrelsesmedlemmer var: 
 John Dreyer Andersen, villig til genvalg 

 Ole Brauer, villig til genvalg 
 Luise Ekberg, villig til genvalg 
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 Leif Øgaard, villig til genvalg 
 Bjørn Svendsen, villig til genvalg 

 
Som suppleanter opstillede: 

 Ingen 
 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
 John Dreyer Andersen 

 Ole Brauer 
 Luise Ekberg 

 Leif Øgaard 

 Bjørn Svendsen 
 

Suppleanter: 
 Ingen 

 
6. Valg af revisor 

De sidste års revisor Lars Lindebjerg var villig til genvalg og blev valgt af 
generalforsamlingen for endnu et år. 

 
7. Valg til DOF’s repræsentantskab (5 pladser inkl. Formanden) 

 
Følgende opstillede til valg:  

 John Dreyer Andersen 

 Luise Ekberg  

 Ole Brauer  

 Carsten Michael Jørgensen  

 John Hansen  

 
Suppleant:  

 Birgitte Garde  
 

Følgende blev valgt til DOFs repræsentantskab:  
 John Dreyer Andersen 

 Luise Ekberg  

 Ole Brauer  

 Carsten Michael Jørgensen  

 John Hansen  

 
Følgende blev valgt som suppleanter til DOFs repræsentantskab  

 Birgitte Garde  

 
8. Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen indkomne forslag. 
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9. Eventuelt 
Et medlem undrede sig over, at ture og møder ikke bliver annonceret i 

Fugle og Natur – Luise Ekberg begrundede det med, at proceduren ved 
annoncering i bladet er for langsom og der skete for mange fejl. Herudover 

er der tegn til at ture i fremtiden generelt ikke vil blive annonceret i Fugle 
og Natur, da det tager for meget plads, som kan bruges på artikler, hvilket 

Ole Friis Larsen fra Hovedbestyrelsen kunne bekræfte. 

Der var ønske om, at der blev oprettet en e-mailgruppe, så foredrag kunne 

annonceres direkte til medlemmerne, da der ofte kun er de samme 25-30 
deltagere. Dette blev dog afvist af bestyrelsen som for stort et arbejde at 

vedligeholde. 

Der var forslag om, at foredrag gøres offentlige evt. mod betaling og at de 
bliver annonceret i de lokale aviser. 

Jens Lykkebo orienterede om græsrødder, som arbejder på at arrangere et 
foredrag/konference for interesserede borgere, hvor forskere inviteres til at 

forklare, hvad der er op og ned i alle begreberne ex naturnær skovdrift, 
CO2 neutral osv. – Hillerød Kommune kunne være vært. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.40 

 
 

Som referent, Luise Ekberg:_______________________________________ 
 

 
Som dirigent, Ole Friis Larsen:_____________________________________ 
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