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Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

2. marts 2020 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro - Søværelset 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

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

Carsten Michael Jørgensen, Inge Hansen, Bjørn Svendsen, Jens Lykkebo og Hol-

ger Hansen. 

Suppleanter: Jens Lodal, Janne Møller Christensen. 

 

Afbud: Bjørn Svendsen 

 

Referent: Jens Lykkebo                                      Mødeleder: Holger Hansen                                        

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: 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 Varig-

hed 

Konklusion 

(referat – hvem gør hvad?) 
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(hvordan behandler 

vi emnet?) 

(i min) 

1.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om dagsorde-

nen og hvor lang tid, vi skal bruge 

på de enkelte punkter  

Beslutning 5 Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 6. februar 2020 

Enighed om referatets ordlyd og 

klargøring til offentliggørelse på 

hjemmesiden 

Beslutning 10 Godkendt efter korrektioner.  

3.  Løse hunde på Melby 

Overdrev, Christian Glah-

der deltager i dette punkt 

- Luise  

Som aftalt på sidste bestyrelses-

møde skal vi drøfte strategi og 

handlingsplan i forhold til vores 

opgørelse af problematikken 

vedr. løse hunde på Melby Over-

drev og i naturen som helhed. 

Hvordan får vi hundeejere til at 

forstå, hvorfor hunde ikke skal 

løbe løse, og at det derfor er for-

budt at gå med løs hund i natu-

ren. 

Christian Glahder har arbejdet vi-

dere med dokumentationen af 

problemet – se vedhæftede doku-

ment:   

Drøftelse og beslut-

ning 

 

30 

 

Christian Glahder orienterede om sit arbejde 

med hunde-problematikken på Melby Over-

drev. Politiets brug af området til træning af 

politihunde er problematisk. Diskussion og 

kommentarer under mødet. Her blev nævnt 

at Jens Bjerregaard har givet udtryk for at 

man nok bliver nød til at give politiet lov til 

dette. Luise oplyste at man på Naturstyrel-

sens hjemmeside kan se hvilke områder der 

er udlagt til hundetræning for politiet, og at 

det da fremgår at netop Melby Overdrev fak-

tisk IKKE er indbefattet i sådanne områder 

som Politiet har til rådighed for hundetræ-

ning. 

BESLUTNING:  vi skal foreholde dette over 

for Naturstyrelsen / Jens Bjerregaard, m og 
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Endelig registrering 

af hunde Melby O-drev.pdf 
 

bede om at Politiet fremover at benytte hun-

deskove til den slags.  

4.  Status 2020 147 listede DK 

Ynglefugle 

Nordsjælland.  

Verdens Rød 

13 – Holger? 
 

Strandskade og Vibe er i verdens 

13 Rød liste. Hvad giver DOF Ba-

sen af data 

Drøftelse 15 Holger åbner punktet og kort efter beslutter 

vi at gemme dette til en anden god gang. 

5.  Fokusområde for artikler, 

læserbreve, FB opslag 

m.m. i 2020 – Helle? 

Forslag: 

1. at alle høringssvar skrives om 

til små artikler/læserbreve, der 

kan indsendes til større og 

mindre lokalaviser 

2. at ”mødet mellem fritidsaktivi-

teter i naturen og naturens be-

hov for ro og uforstyrrethed” 

gøres til genstand for debat-

oplæg, læserbreve og så vi-

dere. Altså hver gang, der er 

artikler om det, så kan vi gå på 

banen med læserbreve og 

kommentarer. Og hver gang 

Drøftelse og beslut-

ning 

20 Helle holder et lille oplæg.  om hvordan vi 

kan følge op på vores drøftelse fra Bestyrel-

sesseminaret, om at at gå mere aktivt ud når 

et emne er oplagt for os at komme med vo-

res mening om. (ad 1.)  

Og et påtrængende fokus var vi enige om er 

problematikken om ”beskyttelse / benyt-

telse”. (ad 2.)   

BESLUTNING : Fire meldte sig som spar-

ringspartnere til behandling af dette fokus-

område med arbejdstitel : ”  Elsker vi naturen 

ihjel…”  De fire er: jens Lo. Janne, Helle og 

Jens Ly. 
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der er annonceret events, så 

går vi på banen. 

6.  Sportsaktiviteter i Natura 

2000 områder - Luise 

Tisvilde Hegn er Natura 2000 om-

råde, men ikke fuglebeskyttelses-

område. 

Der yngler dog en del rovfugle - 

og sortspætte og natravn, som er 

bilag 1 arter, som bliver generet 

af aktiviteterne. 

Så hvordan kan vi samarbejde 

med de øvrige grønne organisati-

oner om problematikken. 

Se mail fra 27/2 2020.  

Drøftelse og beslut-

ning 

20 Luise har fået en henvendelse fra ekstern 

side (et dof-medlem der er biolog), om hvor-

vidt vi vil være til at se på specifikke forhold 

vedrørende MTB-forhold.   

BESLUTNING : Lukket punkt i referatet, men 

Helle anbefales at gå ind i arbejdet. Punktet 

blev drøftet med diverse gode input.   

7.  Aktivitetsliste - Luise Som aftalt på seminaret er en ak-

tivitetsliste oprettet på baggrund 

af referater 2019. Ligger i mappen 

’Bestyrelsesmøder’. 

Hvad skal gennemføres og af 

hvem? Skal vi indføre deadline? 

Beslutning 15 Drøftelse og aftale om at aktivitetslisten lig-

ger i mappe i Dropbox som nævnt i selve 

dagsordenpunktet her, inklusive deadlines.  

Luise gennemgik de kendte og besluttede 

aktiviteter som i fællesskab blev opdateret 

og på mødet skrevet ind i netop mappen i 

Dropbox.  

8.  Orientering fra formand 

og kasserer  

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde: 

•  

Orientering 10 Diverse emner og forhold gennemgået og 

nævnt. Blandt andet drøftedes, at vi vil for-

holde os til klimaproblematikken også i be-

styrelsen for så at kunne melde noget tilbage 
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til Rep-mødet som har det på sin dagsorden.  

Luise gennemgår sin aktiv-liste med diverse 

punkter og vi a ajourfører i fællesskab.  

9.  Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger 10 Diverse korte tilbagemeldinger, blandt andet 

om en meget vellykket afholdelse af Ørnens 

dag ved Arresø med mange deltagere.  

v 


