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Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

7. oktober 2020 kl. 19.00-22.00 

Sted:  

Nødebo Kro 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: Luise Ekberg, John Hansen, Helle Dyrting, Holger Hansen, Inge 

Hansen og Bjørn Svendsen. 

Suppleanter: Jens Lodal og Janne Møller Christensen. 

 

Afbud: Birger Stenå Nielsen, Jens Lykkebo, Carsten Michael Jørgensen 

 

Referent: Helle Dyrting                                       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: 12/11, 7/12 -2020 (Søværelset) og 7/1-2021 

 

 Emne Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi 

emnet?) 

Va-

rig-

hed 

Konklusion 

(referat – hvem gør hvad?) 
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(i min) 

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. 

Punktet om forløbet med pressemeddelel-

sen flyttes til næste gang. Under pkt. 7 ta-

ger vi også op, hvorvidt vi gennemfører di-

alogmødet med Naturstyrelsen. 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 1. september 

2020 

Enighed om referaternes ordlyd 

og klargøring til offentliggørelse 

på hjemmesiden 

Beslutning 10 Referatet godkendt. 

3.  Kommunerepræsentanter 

til Hørsholm og Fredens-

borg Kommuner - Luise 

Bestyrelsen skal udpege kommu-

nerepræsentanter til de to ledige 

kommuner.  

Jeg har fået tilsagn fra Jan Nielsen 

om, at han gerne vil indtræde i 

Grønt Råd, Fredensborg og NPU. 

Jan Nielsen er mangeårigt DOF 

medlem, har siddet i DOF Køben-

havns bestyrelse og været tur-

guide for DOF Nordsjælland. 

Jeg har ikke fået tilsagn fra Hørs-

holm medlemmer, så her vil jeg 

foreslå, at vi sender medlem-

merne et brev pr. e-mail om, at vi 

Drøftelse og beslutning 20 Jan Nielsen enstemmigt vedtaget som nyt 

medlem i NPU for Fredensborg. 

Luise skriver og rundsender en mail til DOF 

medlemmer i Hørsholm, og vi afventer, 

hvilken respons vi får på det. 
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mangler en repræsentant, og be-

der om hjælp til opgaven. Brevet 

skal indeholde anmodning om at 

melde sig, hvad opgaven består i 

og at der er hjælp at hente fra er-

farne NPU-medlemmer. 

4.  Naturnationalpark Grib-

skov - Luise 

Orientering om mødet, som blev 

afholdt virtuelt og drøftelse af vo-

res holdninger til den kommende 

naturnationalpark. 

Hvordan skal vi blande os i den 

eksisterende debat? 

Orientering og drøftelse 30 Luise orienterede om mødet. 

Efter en drøftelse om forskellige mulighe-

der for at løfte sagen videre frem, beslut-

tede vi at overveje forskellige muligheder 

hver især til næste bestyrelsesmøde, hvor 

punktet igen er på dagsordenen, og vi ta-

ger beslutning. 

I den forbindelse overvejer vi også ved næ-

ste møde et fælles møde med NPU, hvor 

også denne sag kan være på dagsordenen 

5.  Bestyrelsesseminar - Års-

hjul 

Vi skal fastlægge dato og forslag 

til placering – skal vi være samme 

sted igen? 

Drøftelse og beslutning 10 Dato for næste seminar: 13 februar 2021. 

Vi vælger samme sted som sidst og beder 

Jens Lykkebo om at bestille. 

6.  Status på økonomi i for-

bindelse med projek-

ter/opgaver - Årshjul 

Bruger arbejdsgrupperne de mid-

ler, som er budgetteret? 

Orientering og drøftelse 10 De budgetterede midler bliver brugt. 
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7.  Emner til Brugerrådsmø-

det den 5. november - 

Inge 

Har i nogle emner jeg skal tage 

med eller sætte på dagsorden 

Orientering og drøftelse 5 Inge orienterede om den udsendte forelø-

bige dagsorden. Vi kom frem til disse to 

emner: Problemet med løse hunde på 

Melby Overdrev og Disc Golf ved Arresøda-

len. Det sidstnævnte ment som fremstilling 

af en overordnet bekymring om det sam-

lede og stigende pres, menneskelige aktivi-

teter lægger på naturen. Og at det er Na-

turstyrelsen der skal stå vagt om den. 

Angående vores dialogmøde med Natur-

styrelsen, så foreslår Luise dem et møde i 

uge 47. På den dagsorden vil vi også have 

1) løse hunde på Melby Overdrev og 2) Na-

turnationalparken. Sidstnævnte også for at 

vi kan dokumentere, at vi har løftet sagen 

overfor Naturstyrelsen. 

Vores samlede dagsordenforslag til dialog-

mødet vil være på dagsordenen til novem-

ber bestyrelsesmødet. 

8.  Løse hunde på Melby 

Overdrev - Luise 

Orientering om, hvad der sker i 

sagen – DOF Nyhed, DOFT artikel, 

TV2 Lorry, radio og efterfølgende 

drøftelse af strategi, hvis proble-

merne bare fortsætter. 

Orientering og drøftelse 10 Luise orienterede. Vi skal tænke nyt i for-

hold til, hvad vi gør videre frem. Der har 

været talt og oplyst i lang tid. Vi drøftede 

ideer som meget større skiltning, hvor Na-

turbeskyttelsesloven citeres (står over Hun-

deloven på denne biotop) / kampagne hvor 
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der er nogen til stede hver dag i en læn-

gere periode, der har bemyndigelse til at 

udstede bøder. 

Punktet tages op igen på næste bestyrel-

sesmøde. 

9.  Forslag til nye mødedatoer 

i 2021 

Se mit forslag til mødedatoer un-

der dagsorden 

Drøftelse evt. beslutning 5 Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde. 

Husk at tjekke jeres egne kalendere. 

10.  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 Luise orienterede. 

19 oktober afholdes der møde om samar-

bejdet med golfbanerne, hvor der har væ-

ret rigtig gode takter. 

11.   Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger 10 John orienterede om det nært forestående 

møde i DOFs strategiudvalg. 

 


