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Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

11. november 2019 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro - Sydværelset 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: John Hansen, Jens Lykkebo, Helle Dyrting, Birger Stenå Nielsen, 

Carsten Michael Jørgensen, Inge Hansen og Holger Hansen 

Suppleant: Jens Lodal 

Gæst: Ole Friis Larsen 

 

Afbud: Luise Ekberg, Bjørn Svendsen 

 

Referent: Carsten Michael Jørgensen                        Mødeleder: Helle Dyrting     

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: 10/12-2019 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 godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 11. september 

2019 

Enighed om referatets ord-

lyd og klargøring til offent-

liggørelse på hjemmesiden 

Beslutning 10 Der er foreslået nogle rettelser. Disse blev 

godkendt, og dermed blev referatet god-

kendt. 

3.  Velkomstbrev til nye med-

lemmer (Luise) 

Forslaget fra sidste møde er 

redigeret efter de indkomne 

kommentarer og forslag og 

fremlægges nu til godken-

delse. Se bilag! 

Drøftelse og beslutning 10 Det blev foreslået, at slette sætningen ”er af 

nyere tid”. Ellers blev velkomstbrevet god-

kendt. I starten medsender vi et følgebrev og 

beder medlemmerne kommentere følgebre-

vet både med hensyn til indhold og nødven-

digheden af et velkomstbrev. 

4.  Forberedelse til repræsen-

tantskabsmødet (Årshjul) 

1. Dagsorden 

2. Emner til formands-

møde 

3. Kørsel 

Drøftelse og beslutning 20 1. John gennemgik dagsordenen. Budget 

2020 indeholder oplæg til personaleredukti-

oner. John vil spørge ind til de faktiske regn-

skabstal dags dato samt stille spørgsmål til 

fuglestationernes økonomi. 

2. Ingen punkter foreslået. 

3. Aftalt mundtligt 

Rep.mødet i foråret 2020 foregår i Nordsjæl-

land. Vi arrangerer morgentur til lokalitet på 

nordkysten og arrangerer bustransport for 

alle.  
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 5. MTB i Tisvilde og notatet 

(Helle) 

En kort orientering om min 

erfaring med at sende nota-

tet fra NPU ud til lokale 

sportsaktører og andre 

Drøftelse  10 Helle berettede om sine gode og positive er-

faringer med at sende hovedforeningens 

MTB-notat om forstyrrelser til relevante or-

ganisationer og foreninger i Tisvilde. Især 

MTB-klubben har Helle haft en lang og god 

dialog med. Klubben bestræber sig på at vej-

lede og retlede medlemmerne. 

 6. DOFs klimafond (Helle) Nyhedsmail om prisen for at 

kompensere for ens rejser. 

Eller: hvor du kan købe af-

lad. Jeg kunne godt bruge 

en fælles snak angående 

DOFs politik på dette om-

råde, da jeg ikke synes, den 

er ærlig. 

Drøftelse  15 Helle præsenterede Hans Meltoftes skrivelse 

om klimafonden, og dette gav anledning til 

en længere drøftelse og engagerede indlæg. 

Er det et tema, vi skal tage op i den kom-

mende debat om DOFs strategiplan? 

 7. Orientering fra formand og 

kasserer  

Fast punkt til emner som 

ikke kan fremlægges på an-

den måde: 

Orientering  John orienterede om vandrådene. Pelle An-

dersen-Harild er indstillet i vandrådet for 

Roskilde Fjord og Isefjord, og Per Frydenlund 

er indstillet som suppleant. 

Ivan Olsen er indstillet i vandrådet for Øre-

sund, og Birgitte Garde er indstillet som sup-

pleant. 
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 8. Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger  Holger fortalte, at 5 golfklubber nu er opret-

tet i DOFbasen. Vi drøftede snarest at invi-

tere Anders til et bestyrelsesmøde, hvor han 

og Holger kan fortælle om DOFbasen. 

 


