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Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

1. september 2020 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

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

gensen, Jens Lykkebo, Holger Hansen, Birger Stenå Nielsen og Bjørn Svendsen. 

Suppleanter: Janne Møller Christensen. 

 

Afbud: Inge Hansen og Jens Lodal 

 

Referent: Carsten Michael Jørgensen                 Mødeleder: Luise Ekberg 

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: 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?) 

Varighed 

(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 godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 10. august 2020 

Enighed om referaternes ordlyd 

og klargøring til offentliggørelse 

på hjemmesiden 

Beslutning 10 Referatet godkendt med Luises tilføjelser 

3.  Status på økonomien - års-

hjul 

At vi får overblik over budget og 

regnskab 

Orientering og drøf-

telse  

10 Birger orienterede: Der er budgetteret med 

et underskud på 25.000 kroner i dette år. 

Underskuddet er p.t. 10.000 kroner.  

Der blev luftet et forslag om kommende di-

gitale fuglekurser til erstatning for de fysi-

ske 

4.  Forløbet omkring presse-

meddelelse - Luise 

Drøftelse og udredning af tråde. 

Hvordan kan vi arbejde uden at 

tage arbejdsglæden fra arbejds-

grupper og den samlede besty-

relse? 

Drøftelse 30 Punktet udsat til næste møde 

5.  Mangel på kommunere-

præsentanter i NPU - Luise 

Hvad gør vi? Vi har hidtil ladet det 

være op til NPU at finde en aflø-

ser i Hørsholm Kommune og nu 

mangler vi også en i Fredensborg 

Kommune. 

Drøftelse og beslut-

ning 

20 Emnet har været drøftet på NPU-møder. 

Det blev fastslået, at udpegning af kommu-

nerepræsentanter er bestyrelsens ansvar. 

Luise har nogle navne vedr. Hørsholm, og 

Lise Nielsen har nogle navne vedr. Fredens-

borg. Luise kontakter disse. Der blev luftet 
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Jeg bliver jævnligt kontaktet af 

formænd/sekretærer mht. til aflø-

sere, og jeg synes, vi nu bør gøre 

en ihærdig indsats. 

et forslag om et seminar for evt. interesse-

rede.  

John satte ord på nogle tanker om et helt 

nyt koncept for NPUs arbejde. Det blev be-

sluttet, at NPU og bestyrelsen i samarbejde 

skal nytænke strukturen i det naturpolitiske 

arbejde i DOF NSJ. 

6.  Coronaretningslinjer i for-

bindelse med repræsen-

tantskabsmødet - Luise 

Drøftelse af Coronaretningslinjer 

og tryghed i forbindelse med del-

tagelse i repræsentantskabsmø-

det. 

Hvad forventer vi, og hvad kan 

ske inden da. 

Drøftelse 10 Det er svært at spå – især om fremtiden. Så 

vi ser tiden an! 

7.  Orientering fra formand 

og kasserer  

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde: 

• Ud i naturen på små ben (Fre-

densborg) 

Orientering 10 Kasserer Birger havde intet yderligere at 

berette.  

Formand Luise stiller op til et interview med 

Fredensborg kommune med henblik på 

indholdet i den pjece, der vil blive udgivet i 

forbindelse med ”Ud i naturen på små 

ben.” 

8.  Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger 10 Holger oplyste, at der er DOFbase-møde  d. 

19. september i Middelfart.  
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Nationalparkplan for Kongernes Nordsjæl-

land er vedtaget og kommet på tryk. Car-

sten uddelte et antal eksemplarer. Kan også 

ses på nationalparkens hjemmeside. 

HB (Hovedbestyrelsen) har besluttet at 

nedlægge DKY (DOFs udvalg til Kvalitets-

sikring af Ynglefugledata). Bestyrelsen me-

ner, at dette er en forkert beslutning, og 

det blev overvejet at tage denne beslutning 

op på det kommende møde i repræsen-

tantskabet. 

v 


