
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

13. august 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, Birger Stenå Nielsen og Carsten Michael Jørgensen 

Suppleanter: Holger Hansen og Jens Lodal 

 

Afbud:  

 

Referent: Luise Ekberg 

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: 11/9, 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 sikker-

hed for aftaler 

Beslutning 5  Helle blev valgt som mødeleder.  

I fremtiden går opgaven på skift, så den, der 

skrev referat sidst, er mødeleder på næste 

møde. 

 

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 er lang, og derfor valgte vi at 

udskyde punkt 6, 7 og 10, hvis der ikke er tid 

nok. 

3.  Godkendelse af referat fra 

sidste og forrige møde 

Enighed om referatets ord-

lyd og klargøring til offent-

liggørelse på hjemmesiden 

Der er ikke rettet i referatet 

fra 9. maj, som er godkendt. 

Men er det godkendt med 

foreslåede ændringer? 

Beslutning 10 Begge referater godkendes med de æn-

dringsforslag, som forelå. 

Luise lægger dem på hjemmesiden. 

4.  Bestyrelsespost ledig Ole Brauer har desværre 

forladt bestyrelsen i utide af 

private årsager. 

En af suppleanterne Jens 

Lodal eller Holger Hansen 

skal derfor indtræde i besty-

relsen i den resterende 

valgperiode, som er gæl-

dende til generalforsamlin-

Beslutning 10 Holger Hansen indtræder på den ledige be-

styrelsespost efter Ole Brauer. 

Luise orienterer DOF centralt om ændringer-

ne. 
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gen i 2021. 

5.  Medlem af repræsentant-

skabet 

Da Ole Brauer forlader sin 

post i repræsentantskabet, 

skal en af suppleanterne 

Birgitte Garde eller Helle 

Dyrting indtræde som re-

præsentantskabsmedlem 

indtil generalforsamlingen 

2021. 

 10 Helle indtræder i repræsentantskabet. 

Birgitte fortsætter som 1. suppleant. 

Luise orienterer DOF centralt om ændringer-

ne. 

6.  Gennemgang af tillidspo-

ster (ulige år) 

Ifølge vores årshjul gen-

nemgår vi alle tillidsposter. 

Herunder skal vi også drøf-

te, hvem der vil overtage en 

eventuel bestyrelsesplads i 

NPU efter Ole Brauers ud-

træde og hvem der skal 

være kommunekontakt i 

Hørsholm Kommune. 

Beslutning 20 Udskydes til næste møde i september. 

7.  Brug af Dropbox Det dur’ ikke, at alle ikke 

kan læse og skrive i doku-

menterne i Dropbox.  

Det er en nødvendighed, at 

alle med tillidshverv i lokal-

afdelingen kan benytte 

Beslutning 10 Udskydes til næste møde i september. 
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Dropbox på lige fod. 

Så vi bør igen overveje om 

vi skal udbetale et beløb, så 

alle kan købe sig til den 

nødvendige plads. 

Alternativt skal vi vælge et 

helt andet system til vores 

dokumenter. 

8.  Arrangement for mænd 

over 60 år 

Jens Lodal og Birger repræ-

senterede DOF ved dette 

arrangement. Hvordan gik 

det? 

Orientering 10 Jens Lodal orienterede om arrangementet. 

Jens havde sendt oplysninger om DOF til 

kommunen til nogle fælles oplysningskort.  

Der var oprettet en stand, hvor Jens og Bir-

ger havde materialer med til oplysning om 

DOF’s virke. 

Der var hele tiden besøgende i standen. Des-

værre har der vist endnu ikke været nogen 

med på DOF ture. 

Opfattelsen er, at det var et godt arrange-

ment, og at det er noget, vi skal deltage i en 

anden gang for at udbrede kendskabet til 

DOF. 

9.  Grejbank Der er måske mulighed for 

at være med i en grejbank 

ordning med andre for-

eninger. 

Orientering og drøftel-

se – måske beslutning 

15 

 

Udgår, da det er blevet et orienteringspunkt. 
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10.  Naturens Dag Mail fra Fuglenes Hus d. 13. 

juni med invitation til delta-

gelse i arrangementet. 

Er vi tilmeldt? Hvem delta-

ger? 

Drøftelse 15 DOF Nordsjælland deltager med en stærk 

besætning lige som de foregående år. 

Vi havde en drøftelse af emnet i forhold til, at 

naturen er under pres. 

Formålet er dels at oplyse om fuglene, og 

hvordan de er under pres og dels, at vi får fat 

i interesserede evt. nye medlemmer. 

11.  Samarbejde med Golfbaner Mail fra Peter Bonne Erik-

sen, HB vedr. samarbejde. 

Har nogen lyst til at stå for 

at motivere nogen til et 

samarbejde?  

Hvordan står det til med 

oprettelse af golfbanelokali-

teter i DOFbasen? 

Drøftelse og beslutning 15 Holger vil gerne prøve at finde personer i 

golfverdenen, som vil være kontaktpersoner 

til Peter Bonne Eriksen. 

Orientering om emnet er tidligere udsendt 

på mails til bestyrelsen og kan også findes i 

referater fra repræsentantskabsmøderne. 

Holger kontakter Timme Nyegaard fra Fug-

lenes Hus vedr. oprettelse af lokaliteter i 

DOFBasen. 

12.  Naturstyrelsen og mang-

lende beskyttelse af fiske-

ørnerede.  

Vores samarbejde og kom-

munikation med Natursty-

relsen, med udgangspunkt i 

håndtering af fiskeørnerede 

nr. 2 i Gribskov 

Drøftelse (beslutning?) 

 

15 Vi havde først en drøftelse af en mulig hand-

leplan for fiskeørnepar nr. 2.  

Luise er redekoordinator under Projekt Ørn 

og tager også problematikken op der.  

Vi har dialogmøde med Naturstyrelsen i ok-

tober og vil forsøge at få en konstruktiv snak 

om samarbejdet mellem DOF og Naturstyrel-

sen. Emnet tages op igen inden mødet. 
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13.  Opgradering af kompeten-

cer for at kunne varetage 

DOF opgaverne i bestyrel-

sen bedst muligt? 

Mail fra Sigrid á 17. juli 

2019, hvor hun efterspørger 

svar på vores behov for 

kompetencer/kurser. 

Drøftelse og beslutning 20 Det var ikke muligt på grund af tidspres at 

udarbejde fælles behov. 

Luise opfordrer til, at bestyrelsesmedlem-

merne selvstændigt indsender svar til Sigrid. 

Måske er det heller ikke os som frivillige med 

begrænset tid, som skal kompetenceudvikles, 

men derimod medarbejderne i Fuglenes Hus, 

som skal kompetenceudvikles til i højere 

grad at kunne støtte/understøtte lokalafde-

lingerne. 

14.  Orientering fra formand og 

kasserer  

Fast punkt til emner som 

ikke kan fremlægges på 

anden måde: 

• Møde vedr. bruger-

repræsentant i NST 

Hovedstaden 

Orientering 10  • Mødet med DOF København vedr. 

brugerrepræsentant i Naturstyrelsen 

Hovedstaden er udsat til november 

måned. 

• Grejbank i Hillerød for foreninger er 

alligevel ikke aktuelt, da det grej, den 

skal indeholde ikke er interessant for 

DOF Nordsjælland. Det handler ho-

vedsageligt om overskud fra Kræm-

mermarkedet såsom hoppeborg mm. 

• Kassereren oplyser, at vi ikke endnu 

har brugt de beløb, som er afsat i 

budgettet.  

15.  Evt. Fast punkt til orientering Ingen beslutninger 5  
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