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Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

9. maj 2019 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro - Sydværelset 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: Luise Ekberg, John Hansen, Inge Hansen, Jens Lykkebo, Helle Dyr-

ting, Bjørn Svendsen og Carsten Michael Jørgensen 

Suppleanter:  

Afbud: Birger Stenå Nielsen. Holger Hansen, Ole Brauer og Jens Lodal 

 

Referent: Jens Lykkebo 

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: 11/6, 13/8, 11/9, 10/10, 11/11, 10/12-2019 og 8/1-2020 

 

 Emne Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi 

emnet?) 

Varighed 

(i minut-

ter) 

Beslutning 

(referat – hvem gør hvad?) 
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1.  Valg af mødeleder  

 

Styring af mødet og sik-

kerhed for aftaler 

Beslutning 5  Carsten 

 

2.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om 

dagsordenen og hvor 

lang tid, vi skal bruge på 

de enkelte punkter  

Beslutning 5 Godkendt 

3.  Godkendelse af referat fra sid-

ste møde 

Enighed om referatets 

ordlyd og klargøring til 

offentliggørelse på 

hjemmesiden 

Beslutning 10 Referat godkendt  

4.  Rapportering fra formands- 

og repræsentantskabsmøde 

 

Luise orienterer fra for-

mandsmødet og John 

orienterer fra repræsen-

tantskabsmødet 

Orientering og eventu-

elle spørgsmål. 

30 Luise orienterede fra Formandsmødet. Intet 

væsentligt at notere. Vi havde en god diskus-

sion om ungearbejde. Vi skal indkalde til et 

møde med DOFbase koordinatorer og unge-

udvalg. Skal desuden drøfte udformning af 

en informationsfolder på et fremtidigt besty-

relsesmøde. 

John gav beretning fra Repræsentantskabs-

mødet.  

5.  Procedure ved udpegning af 

brugerrådsrepræsentanter i 

brugerråd fælles med DOF 

København 

DOF København undrer 

sig over vores udpegning 

af Poul Dam - se mail fra 

30. april 2019. 

Drøftelse og beslutning 15 Luise skal mødes med formand for DOF Kbh. 

og brugerrådsrepræsentanterne Poul Dam 

og Hans Harrestrup or at finde en løsning for 

fremtidig måde at samarbejde på vedr. dette.  
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Vi skal derfor finde ud af, 

hvordan vi samarbejder 

og udpeger brugerråds-

repræsentanter. 

6.  Tegningsregler Vi har nu modtaget et 

svar fra Økonomidirektø-

ren – se mail fra 24. april 

2019.  

Vi skal derfor aftale vores 

faste procedure. 

Drøftelse og beslutning 15 John vil undersøge hvad vedtægterne rent 

faktisk siger om tegningsregler i dag. John 

kommer med et oplæg om hvordan princip-

perne er / kan være fremadrettet.  

7.  Arrangement vedr. løse hunde 

på Melby Overdrev. 

Arrangementet bliver 12. 

maj 2019 kl. 10-12 og er 

aftalt med Naturstyrelsen 

og Danmarks Naturfred-

ningsforening. 

Luise orienterer om de 

enkelte aktiviteter. 

Vi kan stadig godt bruge 

hjælp. 

Orientering og 

spørgsmål/drøftelse. 

10 Luise, Bo Johansen og Christian Glahder del-

tager fra DOF. (i skrivende stund nu afholdt, 

se herom på hjemmesiden : 

https://www.dofnordsj.dk/index.php/compon

ent/content/featured) 

8.  Det nye medlemssystem CRM Fuglenes Hus er ved at 

være klar med det nye 

medlemssystem og flere 

har fået invitation til at 

opdatere egne data. 

Orientering og 

spørgsmål 

10 Luise orienterede. Alle skal opdatere person-

lige oplysninger, brug fremsendte e-mail fra 

DOF.  

https://www.dofnordsj.dk/index.php/component/content/featured
https://www.dofnordsj.dk/index.php/component/content/featured
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Lokalafdelingerne har 

også fået vejledning i at 

trække nødvendige op-

lysninger.  

9.  Brug af Dropbox Vi har nu gennemført 

undervisning i brug af 

Dropbox. 

Vi skal derfor drøfte op-

gradering eller tilskud til 

personer, som mangler 

plads. 

Drøftelse og beslutning 20 Vi besluttede at se hvordan det går i løbet af 

indeværende år. Tager herefter stilling til 

hvilken form for opgradering vi så evt. vil 

vælge.   

10.  Orientering fra formand og 

kasserer (kasserer er fravæ-

rende) 

iPad 

Fiskeørn – manglende svar fra 

Naturstyrelsen 

Trækfuglekursus 

Find dit Friluftsliv - interaktivt 

kort 

Sortspættesag mm 

Fast punkt til emner som 

ikke kan fremlægges på 

anden måde 

Orientering 10 Luise orienterede om problemerne i kom-

munikationen med Naturstyrelsen vedr. be-

skyttelse af ny fiskeørnerede. Vi havde en 

diskussion om vores forhold til NSTog bslut-

tede at tage det op som punkt på næste be-

styrelsesmøde.    

11.  Orientering om Brugerråds-

mødet 2. maj og Følgegrup-

pen genopretning Søborg sø 

Orientering ved Inge  5 Inge orienterede. Arbejdet går her godt, og 

der er god respons fra alle vedr. arbejdet 

med Søborg Sø.   
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tur den 6. maj 

12.  Evt. Fast punkt til orientering Ingen beslutninger 5  

 


