
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

10. december 2019 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro - Sydværelset 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: Luise Ekberg, John Hansen, Helle Dyrting, Birger Stenå Nielsen, 

Carsten Michael Jørgensen, Inge Hansen, Bjørn Svendsen og Holger Hansen 

Suppleant: Jens Lodal 

 

Afbud: Jens Lykkebo 

 

Referent: Bjørn Svendsen                        Mødeleder: Carsten Michael Jørgensen 

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: 8/1, 6/2, 2/3 (Søværelset), 21/4, 6/5, 4/6, 10/8, 1/9, 7/10, 12/11, 7/12 -2020 (Søværelset) og 7/1-2021 

 

 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. november 

2019 

Enighed om referatets ord-

lyd og klargøring til offent-

liggørelse på hjemmesiden 

Beslutning 10 Referat godkendt med følgende tilføjelse: 

Luises spørgsmål vedr. velkomstfolder: hvem 

skriver følgebrev – det gør John og deadline 

er 31. december 2019. 

3.  Drøftelse efter repræsen-

tantskabsmødet (Årshjul) 

Luise refererer fra for-

mandsmødet, som blev af-

holdt inden repræsentant-

skabsmødet og John Han-

sen refererer de vigtigste 

beslutninger fra repræsen-

tantskabsmødet. 

Orientering og drøf-

telse 

20 Luise nævnte følgende fra mødet: nedskæ-

ringer på tilskud til lokalafdelingerne, for 

dyre lokalmedlemsblade, boligbirding, distri-

bueret databehandling, retningslinjer for ne-

krologer, opfordring til at kommunikere på 

dansk og ikke engelsk vedr. fuglestationer, 

Pandion mm, Lokalafdelingernes kursusbe-

hov, vindmøller, elledninger i fuglerige områ-

der, medlemssystem. 

 

John orienterede vedr. budget, arv på 2 mio. 

kr., beløb til børne- og ungearbejde fordob-

let (kr. 100000 til kr. 200000) vedtaget, 100 

kr. årsmedlemsskab. 

Strategidiskussion 2021-2024, biodiversitets-

problematikken skal indeholdes heri. HB 

nedsætter en arbejdsgruppe.  
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DR-kampagne, serie i TV: Naturens År 2020 

 

Der henvises til det officielle referat fra re-

præsentantskabsmødet. 

 

 

4.  Indledende forberedelse af 

generalforsamling (Årshjul) 

a. Annoncering, indhold, 

dato og tidspunkt 

b. Foredrag, oplæg eller 

lignende 

c. Start på følgende års ak-

tionsplan 

d. Start på forslag til bud-

get for følgende år 

e. Hvem er på valg, og 

hvem ønsker genvalg? 

Carsten Michael Jørgen-

sen, John Hansen, Inge 

Hansen og Jens Lykkebo 

er på valg. 

Drøftelse og beslutning 

Hvem gør hvad? 

30 a. Luise annoncerer: Nødebo Kro, 25 januar 

2020 kl. 10-15 

b. Foredrag: Luise kontakter Erik Mandrup 

c. Forslag om: mere overordnet naturpoli-

tisk strategi (Helle), ungerepræsentanter 

tænkes ind i Naturens År 2020, DR pro-

jekt, (John) 

c. Vores handleplan for næste år: kombina-

tion af feltornitologi og børne-ungear-

bejde, naturpolitik i forbindelse med Na-

turens År 2020, fugleture, kurser og fore-

drag. 

Vi tænker videre og beslutter på januar-

mødet. 

d. Birger har udarbejdet budgetforslag, som 

blev gennemgået, diskuteret og justeret. 

Fremlægges på generalforsamlingen 

e. De fire personer, der er på valg, ønsker 

alle genvalg. 
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5.  Ansøgning om Event Shel-

ter - Carsten 

Behandling af ansøgning 

om bevilling til køb af et 

Event Shelter. Se mail af d. 

18. nov. 

Drøftelse og beslutning 10 Event Shelter. God ide, bevilling vedtaget. 

6.  Aftale m. NST vedr. hurtigt 

gennemgang af skovarealer 

før træfældning, se referat 

fra Dialogmødet - Inge  

 

Hvis vi skal leve op til afta-

len, bør vi havde en løsning  

og bemanding klar til opga-

ven, når det bliver aktuelt. 

Drøftelse, beslutning 

og evt. fremstilling af 

en plan?  

10 Det er Luise, der er kontaktperson, har to 

gange fået advisering – en uges frist. Vi 

mangler en overordnet plan; men Luise kon-

takter alle de mennesker, der har mulighed 

for at tjekke før en træfældning. 

7.  Plan for høringssvar vedr. 

Nationalpark Kongernes 

Nordsjælland - Luise 

Vi skal nedsætte en arbejds-

gruppe, som skal lave ud-

kast til høringssvar, aftale 

proces og deadline. 

 

Drøftelse og beslut-

ning. 

15 Vi foreslår Carsten Michael Jørgensen, Jens 

Lykkebo, Helle Dyrting og Erik Mandrup. 

Helle kan først deltage aktivt fra 1. februar. 

Carsten kontakter Erik Mandrup og Jens Lyk-

kebo for at aftale et forberedende møde i ja-

nuar. 

8.  Orientering fra formand og 

kasserer  

Fast punkt til emner som 

ikke kan fremlægges på an-

den måde: 

Naturstyrelsens workshop 

12. november 2019.  

Orientering 5 Luise orienterede om workshop vedr. pas-

på-kort i Randbøl. Alle lokalafdelinger, alle 

enheder (skovdistrikter), Egon Østergaard 

samt direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe del-

tog. 

 

9.  Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger  Carsten orienterede om tur til Rusland – Pan-

dehave Å 
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Inge fortalte om 18 stk. løse hunde på Melby 

Overdrev og om et ” tørlagt ” område ved 

Fredensborgvejen, hvor den nye cykelsti er 

ført under. 

 


