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Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

10. august 2020 kl. 19.00-

22.00 

Sted:  

Nødebo Kro - Sydværelset 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: Luise Ekberg, John Hansen, Bjørn Svendsen, Jens Lykkebo, 

Birger Stenå Nielsen og Inge Hansen. 

Suppleanter: Jens Lodal, Janne Møller Christensen. 

 

Afbud:   Holger Hansen, Carsten M. Jørgensen og Helle Dyrting 

 

Referent:  Bjørn Svendsen                            Mødeleder: Birger Stenå Nielsen 

Formål med mødet:   

Drøfte og beslutte fremtidige aktiviteter 

Forbered:  

Forbered jer på dagsordenspunkter og bilag 

Anvendelse af mødets resultat:   

At vi er blevet klarere på aftaler og arbejdsopgaver 

Medbring:   

Dagsorden 

Næste møder:  1/9, 7/10, 12/11, 7/12 -2020 (Søværelset) og 7/1-2021 

 

 Emne Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces Varighed 

(i min) 

Beslutning 

(referat – hvem gør hvad?) 
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(hvordan be-

handler vi em-

net?) 

1.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om dagsordenen 

og hvor lang tid, vi skal bruge på de 

enkelte punkter  

Beslutning 5 Punkt med oplæg til generalforsamlingen 

blev tilføjet. Godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

Enighed om referatets ordlyd og 

klargøring til offentliggørelse på 

hjemmesiden 

Beslutning 10 Godkendt. 

3.  Naturnationalpark – mod-

stand fra friluftslivet – 

Jens og Luise 

Regeringen har vedtaget, at der skal 

oprettes to naturnationalparker, hvil-

ket betyder, at de skal indhegnes og 

afgræsses af store græssere. Hvilke 

græssere er der ikke taget stilling til. 

Friluftslivets organisationer yder i 

øjeblikket meget modstand i medi-

erne. 

Hvad er vores holdning lokalt og 

centralt? 

Hvad er nødvendigt for at få en rig-

holdig natur? 

Drøftelse med 

gæst og heref-

ter beslutning 

45 Jens Lykkebo orienterede; drøftelse og livlig 

debat fulgte (hvor store og hvor effektive kan 

græsæderene blive).  

Luise, Jens L. og Janne udarbejder presse-

meddelelse. 

 

Gæsten orienterede under punkt 8 Evt. om 

naturnationalparkerne. Vigtigst er at de to 

udpegede (Grib Skov og Fussingø) kun er de 

første af i alt 15. 
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Hvilken strategi vil vi i DOF Nord-

sjælland lægge og hvordan støtter vi 

op om Naturnationalparkerne?  

Jens har inviteret en gæst til at gøre 

os klogere på dette punkt. 

4.  Fildeling, hvordan funge-

rer det og hvad bruger vi 

det til- Inge 

Vi skal blive enige om hvad vi vil 

bruge det til.  

Beslutning 10 Luise demonstrerede fildelingsplatformen – 

Fildeling. Debat om, hvad der skal ligge i re-

gisteret. Det bliver specielle emner og pro-

blemstillinger. Enkeltpersoner vurderer selv, 

hvad der skal arkiveres og sørger for at det 

bliver gjort. 

Vi sletter mappen med referater. 

5.  Rammestrategi fra DOF 

Nordsj. – Helle m.fl. 

Vi skal vedtage det endelige bidrag 

til DOFs nye rammestrategiplan på 

baggrund af dette udkast

DOF Nordsjælland 

forslag til ny rammestrategi 2021 ver 05.06.20.docx
 

Beslutning 15 John havde et par ”for sent indkomne for-

slag”, som dog blev indarbejdet. 

 

Jens Lodal samler trådene, sender til Helle og 

Luise forestår den endelige overdragelse til 

DOF. 

6.  Ansvarlige for oplæg til 

generalforsamling 2021 

Ifølge sidste referat skal der udpeges 

to ansvarlige for oplæg ved General-

forsamlingen. 

Beslutning 10 

 

Jens Lykkebo arbejder på et oplæg, hvor em-

net er Naturnationalparker. 

Forslag om at Carsten blev koblet på. Det 

blev han. 
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7.  Orientering fra formand 

og kasserer 

 

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde 

• Skovning og registrering af rovfug-

lereder  

• Succes for rovfuglene i St. Dyre-

have 

• Status på fiskeørn 

• Punkttællingsarrangement 

• Forstyrrelser – sortspætte og ven-

dehals 

• Ny interesse for fuglene – mange 

henvendelser 

• Boligbirding 

• Uffe Rasmussen er afløst af Anton 

Gundersen Lihn, Eva Svendsen er 

afløst af Mia Ilander Albrektsen 

• Artikel om løse hunde på Melby 

Overdrev 

Orientering 10 Luise orienterede: 

 

GPS-samarbejde med NST NSJ. Mange har 

indvilget i at efterse skovene for rovfuglere-

der. 

 

Rovfuglesucces i Store Dyrehave. Mange 

musvågereder med succes i forhold til tidli-

gere. Må skyldes museår efter oldenår. 

 

Fiskeørn – fire reder i Nordsjælland i 2020, 

men kun 3 par. 

 

Nyt Punktællingsprojekt er på trapperne. Der 

planlægges et orienterende arrangement 

snarest. 

 

Sortspætte og vendehals. Der har været en 

del forstyrrelser af fotografer. Naturstyrelsen 

henvendte sig om problemer ved sortspæt-

tehul. 

 

Boligbirding var en succes og fortsætter som 

ny konkurrence i efteråret. 

 

Løse hunde. Luise og Christian Glahder har 

skrevet artikel; ligger hos DOF centralt. 
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8.  Evt. Fast punkt til orientering Ingen beslutnin-

ger 

5 Småting og småsnak. Intet noteret. 

 


