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Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

5. marts kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro  

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: Luise Ekberg, John Hansen, Ole Brauer, Inge Hansen, Birger Stenå 

Nielsen, Jens Lykkebo, Helle Dyrting, Bjørn Svendsen og Carsten Michael Jørgensen 

Suppleanter: Jens Lodal 

Gæst: Erik Mandrup Jacobsen 

Afbud: Holger Hansen (suppleant) 

Referent: Inge Hansen                 

Formål med mødet:   

Drøfte og beslutte fremtidige aktiviteter 

Forbered:  

Forbered jer på dagsordenspunkterne 

Anvendelse af mødets resultat:   

At vi er blevet klarere på aftaler og arbejdsopgaver 

Medbring:   

Dagsorden 

Næste møder: 10/4, 9/5, 11/6, 13/8, 11/9, 10/10, 11/11, 10/12-2019 og 8/1-2020 
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 Emne Formål med punktet 

(- hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi 

emnet) 

Varighed 

(i 

minutter) 

Beslutning 

(referat – hvem gør hvad) 

1.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om 

dagsordenen og hvor 

lang tid vi skal bruge på 

de enkelte punkter 

Beslutning 5  Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  Underskrifter på dokument til 

bank 

At formalia vedr. 

kassererposten bliver 

ordnet 

Handling 5 Foreningen har 2 konti: en drifts- og en 

formuekonto.  

3.  Valg af mødeleder og referent 

 

Styring af mødet og 

sikkerhed for aftaler 

Beslutning 5 Punktet blev flyttet op som nr. 1. 

Mødeleder: Ole 

4.  Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

Enighed om referatets 

ordlyd og klargøring til 

offentliggørelse på 

hjemmesiden 

Beslutning  10 Referatet blev godkendt.  

5.  Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland - Luise 

Erik Mandrup Jacobsen har 

været til det første møde i 

Nationalparkrådet og har 

formentlig fået et lille indtryk af 

At Erik og bestyrelsen 

lærer hinanden at kende 

og forsøger at få fælles 

fodslag. 

Drøftelse og eventuelle 

beslutninger, hvis det 

er muligt 

30 Erik Mandrup gennemgik 

organisationsdiagrammet over Kongernes 

Nordsjælland. Fremadrettet er flg. datoer af 

betydning. Den 28-03-19 finder den endelige 

konstituering af National Parkrådet sted. Her 
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opgaverne og vil orientere fra 

mødet. 

Erik Mandrup Jacobsen er 

inviteret til at drøfte din 

deltagelse i Nationalparkrådet 

med bestyrelsen. 

Her er der mulighed for at drøfte 

holdninger og forslag til 

nationalparkplanen. 

mangler fortsat 4 medlemmer (2 udpeges af 

Miljøministeren).  

Idefasen, hvor alle kan komme med ideer og 

input, er mellem 01-02 til 28-04-19. Selve 

høringsfasen er frem til 01-02-2020. Den 01-

07-2020 fremlægges den endelig 

nationalparkplan til vedtagelse. Den endelige 

plan strækker sig over 6 år indtil 2026. 

Erik og Luise er i løbende kontakt mht., 

hvornår Erik har brug for at deltage i 

bestyrelsesmødet. 

6.  Arbejdsgruppe vedr. 

Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland – Carsten 

Nationalparkens bestyrelse 

beder alle interesserede om 

idéer til udvikling af 

nationalparken. De har lavet en 

flot folder, og man kan også 

læse om det på nationalparkens 

hjemmeside. Der er deadline d. 

28. april, så vi skal have nedsat 

en arbejdsgruppe.  

At sende input, så vi 

dermed kan sætte vores 

fodaftryk på udviklingen 

af nationalparken 

Drøftelse og beslutning 30 Der blev nedsat en ad hoc gruppe bestående 

af Jens Lykkebo, Carsten og Helle. 

Gruppen skal sammen med Erik udarbejde 

vores input til udviklingen af nationalparken. 

Gruppe fungerer indtil den 28-04-19. 
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7.  Ansøgning om 

redekassekamera – Inge 

Inge og Jim Bille har sendt en 

ansøgning til bestyrelsen d. 12. 

februar 2019 om kr. 1995 til 

indkøb af kamera: Night Vision 

+ LCD optager.   

Til støtte for ansøgningen kan 

det nævnes, at DOF Bornholm 

anvender samme model. 

Gennem de sidste 8 år har de 

registreret yngleaktivitet af bl.a. 

Huldue i redekasser i Gribskov.  

Det anvendte kamera er 

desværre gået i stykker. For at 

fortsætte arbejdet er det 

nødvendigt at anskaffe et nyt. 

At få tilsagn til indkøb Beslutning 10 Redekassekammeret skal bruges i Stenholt 

Indelukke, hvor der tilbage i 2011 bla. blev 

opsat 25 hulduekasser. Kasserne er placeret 

5-6 m oppe i træerne. For at kunne registrere 

fuglemæssige aktiviteter, er det nødvendigt 

at have et lille kamera, der er placeret på en 

toppen af en teleskopstang. Kameraet sender 

billeder til en lille monitor (sort/hvid) på 

jorden. 

Ved samme lejlighed blev opsat 25 

Vendehalskasser og 25 Gråfluesnapper- 

kasser. Vendehalskasserne bliver undersøgt 

for aktivitet ca. 10 juni, hvor låget kortvarigt 

tages af. Aktiviteten i kassen registreres og 

evt. fotograferes. 

De Gråfluesnapper kasser bliver tjekket i 

vintermånederne.  

Det blev godkendt at Inge og Jim Bille kan 

købe kameraet. 

8.  Pause   20  

9.  Rapport om Gilbjerg 

Fuglestation – Carsten 

At beslutte Carstens 

deltagelse i 

redaktionsgruppen 

Beslutning 10 Carsten har accepteret at deltage i 

redaktionsgruppen for DOF Nordsjælland. 
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Alex Rosendahl fra 

københavnsafdelingen er 

tovholder på dette projekt og 

har på redaktionsgruppens 

vegne spurgt, om Carsten vil 

være med i gruppen. Det vil han 

gerne, men det kræver vel en 

bestyrelsesbeslutning? 

10.  Form på dagsorden og referat 

– Luise 

Vi talte om det på vores seminar. 

Det er en mulighed at ændre 

formen på både dagsorden og 

referat, så det bliver lettere at 

styre både tid og være referent.  

Referatet kan evt. skrives direkte 

på mødet. 

At vi får de mest 

hensigtsmæssige 

metoder i vores 

administrative arbejde 

Drøftelse og beslutning 15 Det blev besluttet, at vi i et stykke tid 

fremover, vil benytte og afprøve det nye 

skema til dagsorden og referat. 

11.  Liste over medlemmer på 

Nødebo Kro - Årshjul 

Vi skal beslutte hvem, der skal 

være medlemmer og kassereren 

skal herefter tilmelde/afmelde 

de pågældende. 

At sikre at de rette er 

medlemmer af kroen 

Beslutning 10 Det blev besluttet, at det er bestyrelsen med 

suppleanter og NPU, som skal være 

medlemmer af Nødebo Kro 
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12.  Ansvarlige for oplæg til 

generalforsamlingen – Årshjul 

Skal vi udpege ansvarlige ifølge 

årshjulet, eller skal vi lade det 

ligge til vi kommer nærmere 

generalforsamlingen. 

Er der brug for ændring i 

årshjulet? 

Beslutning 10 Der kom et forslag om foredrag: at bede Erik 

Mandrup fortælle om arbejdet med 

Kongernes Nordsjælland. 

Der blev ikke udpeget en eller flere 

ansvarlige for oplæg til generalforsamlingen. 

Det tages op, når vi er nærmere på 

generalforsamlingen. 

Selve datoen for generalforsamlingen bør 

også diskuteres, da den valgte dato falder 

sammen med Ørnetællingsdagen. 

13.  Orientering fra formand og 

kasserer 

 

Bogføringsystem-650 kr. årligt. 

(Birger) 

 

Møde med Fugleværnsfonden. 

(Luise) 

 

Dialogmøde med Naturstyrelsen 

(Luise) 

 

Feltudvalg (Luise) 

 

Fast punkt til emner, som 

ikke kan fremlægges på 

anden måde 

Orientering 10 

 

Kassereren forslog et nyt bogføringssystem 

pris 650 kr. Det blev vedtaget. 

Møde med Fugleværnsfonden. Formanden 

gav et referat fra mødet, hvor anvendelsen af 

arven var blevet diskuteret. I mødet deltog 

også Jens Lykkebo og John Hansen. 

Dialogmøde med Naturstyrelsen. Formanden 

gave et referat fra mødet. Hvor det blev aftalt 

at indgå et samarbejde om en kampagne 

mod løse hunde. Primært på Melby 

Overdrev. 

MTB-aftalen er videresendt til Randbøl. 

Desuden afventes aftalen afprøvet i praksis i 

Naturstyrelsen ØST, hvor Allerødgruppen 

skal fremkomme med et forslag om 
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Henvendelse fra Hillerød 

Kommune, Sø-opfiskning, Pleje 

af kile, Fiskeørn Nationalparktur 

(Luise) 

 

 

 

nedlæggelse af et uhensigtsmæssigt MTB-

spor. 

Feltudvalget har møde den 14-03-19 på 

Nødebo kro kl. 19.00-22.00. 

Sø-opfiskning: henvendelsen er sendt videre 

til Stig Englund. 

Pleje af kile drejer sig om et område ved 

rådhuset i Hillerød. Her superviserer Per og 

Luise Ekberg Hillerød Kommune.  

Luise overvejer om hun vil guide en tur om 

fiskeørnen i Gribskov. Turen skal foregå i 

hestetrukne vogne. 

Formanden kunne oplyse at suppleant Søren 

Steenholdt, har trukket sig fra 

bestyrelsesarbejdet.  

14.  Evt. Fast punkt til orientering Ingen beslutninger 5 Følgegruppen til genopretning af Søborg sø 

(indkaldt via Brugerrådet) holder det første 

møde den 11-03-19 kl. 17-19. Inge har meldt 

sig til gruppen og mødet. 

 


