
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

11. september 2019 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro - Syd værelset 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

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

ting, Bjørn Svendsen, Birger Stenå Nielsen, Carsten Michael Jørgensen og Holger 

Hansen 

Suppleant: Jens Lodal 

 

Afbud:  Jens Lykkebo 

 

Referent: Birger Stenå Nielsen                               Mødeleder: 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: 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) 

Konklusion 

(referat – hvem gør hvad?) 
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1.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om dags-

ordenen og hvor lang tid, vi 

skal bruge på de enkelte 

punkter  

Beslutning 5 Dagsorden blev godkendt.  

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 13. august 2019 

Enighed om referatets ord-

lyd og klargøring til offent-

liggørelse på hjemmesiden 

Beslutning 10 Referatet blev godkendt med en mindre ret-

telse. 

3.  Gennemgang af tillidspo-

ster (ulige år) 

Ifølge vores årshjul gen-

nemgår vi alle tillidsposter  

og hvem der skal være 

kommunekontakt i Hørs-

holm Kommune. 

Beslutning 20 Tillidsposter blev gennemgået. Ingen  

ændringer. 

4.  Dagsordenspunkter til dia-

logmøde m. Naturstyrelsen 

samt deltagere. 

Vi har næste dialogmøde m. 

Naturstyrelsen d. 7. oktober.  

Vi skal indsende dagsor-

denspunkter til Anna Thor-

mann jf. mail fra 5. septem-

ber. 

Vi skal også ud fra dagsor-

denspunkterne beslutte, 

hvem der skal deltage i 

mødet. 

Drøftelse og beslutning 20 Det blev besluttet at følgende punkter skal 

prioriteres: 

 

1. Mountainbikenotat fra DOF Centralt 

2. Fiskeørnerede nr. 2 

3. Duehøg-redetræer (pas-på-kort) 

4. Generelt samarbejde 

Luise, Helle, Inge og Per Ekberg deltager fra 

DOF-Nordsjælland 

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

kan læse og skrive i doku-

Beslutning 5 Hvis der opstår problemer, tages spørgsmå-

let op igen. 
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menterne i Dropbox.  

Det er en nødvendighed, at 

alle med tillidshverv i lokal-

afdelingen kan benytte 

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. 

6.  Notat fra NATUD om 

mountainbikekørsel m.m. 

Drøftelse angående hvor-

dan og i hvilket omfang, vi 

kan bruge notatet. 

Drøftelse og beslutning  15 Helle vil kontakte formanden for Tisvilde 

MTB-klub og forsøge at få en aftale i stand 

om at der ikke køres om natten, ikke køres i 

yngletiden samt kun kørsel på sporet. 

7.  Afløser af Ole til NPU NPU har på sidste møde talt 

om, at vi mangler en sekre-

tær. Den opgave Ole havde 

i NPU 

Drøftelse og beslutning 15-20 Opgaven sendes retur til NPU, idet sekretæ-

ren ikke skal være medlem af bestyrelsen. 

8.  Punkttællings placering på 

hjemmesiden 

Jf. mail fra Ulla Munch Han-

sen den 3-9-2019 

Drøftelse og beslutning 10 Punkttælling flyttes til banneret på vor 

hjemmeside, og koordinators navn oplyses. 

9.  Orientering fra formand og 

kasserer  

Fast punkt til emner som 

ikke kan fremlægges på 

Orientering 10  Luise orienterede om de nævnte punkter: 

• Annoncering af ture i Nationalpark 
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anden måde: 

• Annoncering af ture 

i Nationalpark pro-

grammet 

• Økonomimøde i 

Fuglenes Hus d. 28. 

september 

• Arvesagen – mulige 

køb 

programmet 

• Økonomimøde i Fuglenes Hus d. 28. 

september 

• Arvesagen – mulige køb 

10.  Evt. Fast punkt til orientering: 

• Åbent Hus Søborg 

Sø 

Ingen beslutninger 5 Carsten bestiller lokale til generalforsamling 

den 25. januar 2020 

 


