
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

11. juni 2019 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro - Sydværelset 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: John Hansen, Jens Lykkebo, Bjørn Svendsen, Birger Stenå Nielsen, 

Ole Brauer og Carsten Michael Jørgensen 

Suppleanter: Holger Hansen og Jens Lodal 

 

Afbud: Luise Ekberg (ferie), Helle Dyrting, Inge Hansen 

 

Dirigent: Carsten Michael Jørgensen 

 

Referent: Ole Brauer 

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

 

 Emne Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces Varighed Beslutning 

(referat – hvem gør hvad?) 
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(hvordan behandler vi 

emnet?) 

(i minut-

ter) 

1.  Valg af mødeleder  

 

Styring af mødet og sikker-

hed for aftaler 

Beslutning 5  Carsten blev valgt 

 

2.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om dags-

ordenen og hvor lang tid, vi 

skal bruge på de enkelte 

punkter  

Beslutning 5 Dagsordenen blev godkendt. Dog blev pkt. 7 

(stort set) udsat til næste møde.  

3.  Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

Enighed om referatets ord-

lyd og klargøring til offent-

liggørelse på hjemmesiden 

Beslutning 10 Referatet blev godkendt med en mindre ret-

telse. 

4.  Funktion som ungeansvar-

lig 

DOF centralt har bedt os 

om at udpege ungeansvar-

lige i lokalafdelingerne. Julie 

Broge og Mads Paulsen har 

indvilget i at være ungean-

svarlige i DOF Nordsjælland. 

Men hvad vil vi lægge i 

denne funktion? 

Julie og Mads kommer og 

deltager i drøftelsen af for-

ventninger, muligheder og 

hvordan vi kommer i gang. 

Drøftelse 30 Julie og Mads har sammen på Luises opfor-

dring påtaget sig at være ”ungeansvarlige” i 

DOF Nordsjælland. Stort Hurra og varmt vel-

kommen til dem fra Bestyrelsen! 

 

Uagtet at DOF centralt skubber på for at lo-

kalafdelingerne udnævner sådanne ungean-

svarlige, kender vi ikke til nogen nærmere 

”stillingsbeskrivelse” fra centralt hold. Men 

heldigvis har både Julie og Mads selv både 

erfaring med og gode ideer til det – de har 

faktisk fungeret i et godt stykke tid med at 

styrke og facilitere både børns og unges 
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interesse og deltagelse i DOF NSJ-arrange-

menter af forskellig slags. 

 

Det er i øvrigt klart at der som målgrupper 

skal skelnes mellem hhv. børn og unge. 

 

Især Jens og Carsten orienterede om de for-

skellige initiativer som især de (og Leif) har 

været involveret i de senere år, og forskellige 

andre gode ideer på området blev vendt, fx 

et muligt fokus på med særlig støtte at skabe 

mulighed for at mindre børn kan deltage i 

(nogle af) de fugleture vi i forvejen arrange-

rer. Et andet forslag var at arrangere særlige 

ture for børn og deres forældre et par gange 

om året. En tredje ide var at inkludere børn i 

de begynderture som aktivitetsudvalget ar-

rangerer et par gange om året. Deltagelse 

i/overværelse af ringmærkning blev også 

nævnt som en sikker træffer for børn. 

 

Summa summarum gav bestyrelsen masser 

af opbakning og tilkendegav at støtten også 

kan blive af økonomisk art når der er behov 

for det. Foreløbig er der etableret en kontakt, 

og den håber vi at udbygge meget mere i 

fremtiden. Forhåbentlig kan Julie og Mads 
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også medvirke til at sikre, at vi tænker børn 

og unge ind i mange flere aktiviteter end p.t.  

 

 

5.  Dato for generalforsamling Vedtage af dato for general-

forsamling 

Bestille lokale – hvem er 

ansvarlig? 

 

OBS Der er afsluttende At-

las-festmøde d. 1.-2. februar 

2020. 

Luise kan ikke d. 8.-9 fe-

bruar 2020. 

Forslag er derfor d. 22. fe-

bruar. 

Birger er i USA 20.-27. fe-

bruar 2020 

Drøftelse og beslutning 10 Alle de mulige datoer blev overvejet med pro 

et contra, og alt i alt besluttedes det at holde 

generalforsamling lørdag d. 25. januar, som i 

øvrigt ligger tæt på det tidspunkt vi har be-

nyttet i snart mange år. 

 

Dog er der et lille forbehold m.h.t. om Jens 

kan melde klar i forhold til datoerne for den 

årlige rovfugletælling. 

6.  Gennemgang af regnskab 

og budget pr. 31.5. (se bi-

lag) 

Birger gennemgår  Orientering 10 Birger gennemgik regnskabet pr. 31. maj på 

en god og overskuelig måde. Der var ingen 

bemærkninger, og likviditeten er god. 

7.  Samarbejdet med NST Som det blev nævnt på sid-

ste bestyrelsesmøde.  

 

Drøftelse 30 Dette punkt blev – efter en kort orientering – 

udsat til næste møde fordi det vurderedes 

som uhensigtsmæssigt at drøfte punktet i In-

ges (Skovbrugerråd) og Luises fravær. 
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8.  Orientering fra formand og 

kasserer  

Fast punkt til emner som 

ikke kan fremlægges på an-

den måde 

Orientering 10 Intet 

9.  Evt. Fast punkt til orientering Ingen beslutninger 5 Jens kontakter Luise og Per vedr. proble-

merne i forhold til NST m.h.t. fiskeørnerede 

nr. 2 såvel som en gammel sortspætterede. 

 

Oles Dropbox fungerer ikke og kan ikke (let?) 

bringes til at gøre det. 

 

Bestyrelsen godkendte kørselsrefusion til 

Carsten i forbindelse med tilsyn af tårnfalke-

kasser. 

 


