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Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

4. juni 2020 kl. 19.00-22.00 

Sted: 

Platanhaven, Hillerød 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

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

gensen, Bjørn Svendsen, Jens Lykkebo, Birger Stenå Nielsen, Inge Hansen og 

Holger Hansen. 

Suppleanter: Jens Lodal, Janne Møller Christensen. 

 

Afbud: Luise Ekberg, Janne Møller Christensen 

 

Referent: Birger Stenå Nielsen                           Mødeleder:  Bjørn Svendsen  

 

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: 10/8, 1/9, 7/10, 12/11, 7/12 -2020 (Søværelset) og 7/1-2021 
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 Emne Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler 

vi emnet?) 

Varig-

hed 

(i min) 

Konklusion 

(referat – hvem gør hvad?) 

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. maj 2020 

Enighed om referaternes ordlyd 

og klargøring til offentliggørelse 

på hjemmesiden 

Beslutning 10 Godkendt efter korrektion 

3.  Økonomi – planlagte akti-

viteter - årshjul 

En opfølgning på økonomien i 

forhold til vores planlagte aktivi-

teter 

Drøftelse 10 Birger oplyste at bidrag fra DOF Centralt ikke 

er modtaget. 

Jens Lykkebo vil få udarbejdet nyt info- ma-

teriale til bl.a. Naturens dag. 

Naturstafetten udsat fra 30.5. til uge 27. Akti-

vitetsudvalget har sendt forespørgsel til tur-

lederne om at medvirke, men er ikke særlig 

optimistisk p.g.a. mange begrænsninger. 

Generalforsamling foreslås til 6.2.21.  

Oplæg til generalforsamling udskydes til næ-

ste møde. 

 

4.  Repræsentantskabsmøde Rapportering fra formands- og 

repræsentantskabsmøde 

Afrapportering 20 Udgår, da behandlet på møde 6.5.20 



DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

5.  Fildeling- Inge Vi skal blive enige om, hvad vi 

lægger derind. Emnet tager vi på 

et fysisk møde 

Beslutning 10 Udskydes til næste møde 

6.  DOF Nordsjællands forslag 

til ny rammestrategi – Lu-

ise, Jens, Jens og Helle 
DOF Nordsjælland 

forslag til ny rammestrategi 2021 end ver.docx
 

Det er vores forslag til fornyelse 

af rammestrategi. Læs det igen-

nem og find ændringsforslag 

m.m., så vi eventuelt kan få det 

afsted allerede inden sommerfe-

rien. 

Beslutning 20 Punktet gav anledning til en god drøftelse af 

forslaget. Der var overvejende enighed om et 

godt forslag, som Helle foretager mindre 

ændringer i, og fremsender til godkendelse 

på næste møde. 

7.  Orientering fra formand 

og kasserer  

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde: 

•  

Orientering 10 Intet at bemærke 

8.  Evt. Fast punkt til orientering: 

Orintering om evt DOF Base 

Møde (Holger) 

Orientering om golfbaner (Hol-

ger) 

Orientering om caretakerprojektet 

på Søborg Sø (Inge, Bjørn og 

Carsten) 

Ingen beslutninger 10 Anders ønsker oplæg før møde. Holger med-

deler ønskede områder til belysning. 

Holger har tæt kontakt til Erik Groth-Ander-

sen, Nivå Golfklub. 

Carsten orienterede om Søborg Sø. 

Jens Lodal orienterede om Boligbirding: 

Mange deltagere, mange observationer. 

v 


