
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

2. april 2020 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Skype 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

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

Carsten Michael Jørgensen, Inge Hansen 

Suppleanter: Jens Lodal, Janne Møller Christensen. 

 

Ikke deltaget: Bjørn Svendsen, Jens Lykkebo og Holger Hansen. 

 

Referent: Luise Ekberg                                         Mødeleder: Alfabetisk turnus 

Formål med mødet:   

Afprøve Skype og drøfte og beslutte de vigtigste aktiviteter 

Forbered:  

Forbered jer på dagsordenspunkterne 

Anvendelse af mødets resultat:   

Brug af Skype til fremtidige møder 

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 

(hvordan behandler 

vi emnet?) 

Varig-

hed 

(i min) 

Konklusion 

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

nen og hvor lang tid, vi skal bruge 

på de enkelte punkter  

Beslutning 5 Dagsorden godkendt. 

Aftalt at der er talerække i alfabetisk orden. 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 2. marts 2020 

Enighed om referatets ordlyd og 

klargøring til offentliggørelse på 

hjemmesiden 

Beslutning 10 Referat forelå ikke og godkendelse udsættes 

til mødet d. 21. april 2020.  

Det er vigtigt, at vi overholder deadline for 

referat på de aftalte 14 dage efter mødet. 

3.  Medlemmer af Nødebo 

Kro - årshjul 

Liste over medlemskaber, der skal 

fornyes. 

Beslutning 10 Vi gennemgik listen over hvilke medlemska-

ber, der skal fornyes, slettes og oprettes. Bir-

ger laver en liste. 

4.  Fuglestemmekursus –  

Luise 

Vi startede op på fuglestemme-

kursus d. 14. marts med en tur på 

4 timer i stedet for indeundervis-

ning, da restriktionerne endnu 

ikke var så skrappe. 

Siden har kurset været suspende-

ret. 

Der har været brugt mange timer 

på revidering af materiale, som nu 

er helt up to date og anvendt ti-

mer på kursus. 

Forslag: 

Kursisterne får tilbud om kursus 

til næste forår og kan få tilbage-

betalt kursusgebyret, hvis de ikke 

Beslutning 15 Der var enighed om, at kurset aflyses og kur-

sisterne overføres til fuglestemmekurset til 

næste år. 

De kursister som måtte ønske at framelde 

sig, får deres kursusgebyr tilbage. 

 

Efter drøftelse blev vi enige om, at Luise bli-

ver betalt for de 4 kursustimer, som er af-

holdt og for kørsel. 

 

Herudover skal betaling for afholdelse af kur-

ser drøftes på et bestyrelsesmøde, hvor vi 

mødes under ordnede forhold. 
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ønsker at deltage næste år. 

Luise bliver aflønnet for de 4 an-

vendte kursustimer samt kørsel. 

Vi planlægger ikke noget kursus i 

efteråret, da vi ikke ved, hvilke re-

striktioner, der er til den tid. 

Der var enighed om, at der ikke planlægges 

kursus til efteråret. 

5.  Orientering fra formand 

og kasserer  

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde: 

•  

Orientering 10 Orientering fra Luise om, at forslag om støtte 

til høringssvar fra Klimaaktivisterne til Hille-

rød Kommunes klimastrategi gives videre til 

kommunerepræsentant Stig Englund, som 

kan afklare evt. støtte med Jens Lykkebo. 

Bestyrelsen var enig. 

6.  Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger 10 Carsten orienterede om, at han nu kan ind-

købe det Eventshelter, som har været ud-

solgt. 

7.  Evaluering af Skype som 

mødeform 

   Vi var stolte af, at det på trods af, at vi er no-

vicer på feltet, lykkedes med at gennemføre 

mødet. 

Vi aftalte, at mødet d. 21. april 2020 på Skype 

skal være med video på, så man kan se, 

hvem der taler og bedre forstå det sagte. 

Vi skal blive bedre til at holde talerækken, og 

alle skal høres før der svares og konkluderes. 
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Dagsordenen skal kun være med de helt 

nødvendige punkter og drøftelse af dagsor-

denen til det digitale repræsentantskabs-

møde er det væsentligste punkt. 

 


