
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

6. maj 2020 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Skype 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: Luise Ekberg, John Hansen, Helle Dyrting, Carsten Michael Jør-

gensen, Jens Lykkebo og Holger Hansen. 

Suppleanter: Jens Lodal, Janne Møller Christensen. 

 

Afbud: Birger Stenå Nielsen, Inge Hansen og Bjørn Svendsen 

 

Referent: Luise Ekberg                                         Mødeleder: John 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: 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 Dagsordenen er godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 21. april 2020 

Enighed om referaternes ordlyd 

og klargøring til offentliggørelse 

på hjemmesiden 

Beslutning 10 Referatet er godkendt 

3.  Repræsentantskabsmøde Rapportering fra formands- og 

repræsentantskabsmøde for så-

vidt, der er noget at fortælle. 

I skrivende stund er der ikke kom-

met officielle meldinger fra Fugle-

nes Hus. 

Afrapportering 10 

 

John refererede (som repræsentantskabets 

forretningsudvalgsmedlem) fra det digitale 

repræsentantskabsmøde. 

Der foreligger endnu ikke et officielt referat. 

Referatet vil senere blive offentliggjort på 

DOF’s hjemmeside. 

4.  DOF Nordsjællands forslag 

til ny rammestrategi - 

Helle 

Vi skal have besluttet en proces 

for, hvordan vi skruer vores bi-

drag sammen til den nye ramme-

strategi, så vi kan fremsende den 

inden deadline. 

Beslutning 15 Vi efterlyser en evaluering af den gamle ram-

mestrategi, som udgangspunkt for drøftelsen 

af den fremtidige strategi. 

Vi besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe i 

bestyrelsen, som består af Helle, Jens Lyk-

kebo, Jens Lodal og Luise. 

Arbejdsgruppen kan naturligvis indhente 

faglig assistance. 

5.  Efter Corona - Luise Hvordan kommer vi i gang med 

alle vores aktiviteter igen efter 

Beslutning 10 Bestyrelsen lægger hovedet i blød, der er 

kommet flere gode ideer. 
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Corona – skal vi holde et ekstra-

ordinært møde, når der kommer 

melding fra regeringen omkring 

10. maj for den kommende frem-

tid? 

Lige nu aflyses stort set alle aktivi-

teter frem til juli måned. Så hvor-

dan holder vi fast i kontakten til 

medlemmerne? 

Men lige nu afventer vi regeringens udmel-

ding om genåbning af Danmark og DOF cen-

tralt i forhold til retningslinjer for foreningen. 

6.  Orientering fra formand 

og kasserer  

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde: 

•  

Orientering 10 Intet 

7.  Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger 10 Intet 

v 


