
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

Dagsorden og referat 
Dato og tid:  

7. december 2020 kl. 18.30-22.00 

Sted:  

Fælleshuset, Platanhaven 14, 3400 Hille-

rød 

Emne:  

Bestyrelsens arbejdsområder 

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

gensen, Holger Hansen, Inge Hansen, Birger Stenå Nielsen, Jens Lykkebo, og 

Bjørn Svendsen. 

Suppleanter: Jens Lodal, Janne Møller Christensen. 

 

Gæst: Sigrid Andersen, direktør i DOF 

 

Afbud:  Jens Lodal, Janne Møller Christensen 

 

Referent: Inge Hansen                                   Mødeleder: Holger 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: 7/1, 8/2, 9/3, 14/4, 6/5, 7/6, 3/8, 8/9, 14/10, 15/11, 7/12-2021 og 5/1- 2022 

 



DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  

 

 

 Emne Formål med punktet 

(hvad skal vi udrette?) 

Proces 

(hvordan behandler vi em-

net?) 

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 Dagsorden blev godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra 

mødet d. 12. november 

2020 

Enighed om referatets ordlyd og 

klargøring til offentliggørelse på 

hjemmesiden 

Beslutning 5 Referatet blev godkendt med diverse 

rettelser. 

Punkt 4) medbringes ikke på hjemmesi-

den. Bevares kun i vores arkiv. 

3.  Velkommen til Sigrid An-

dersen, direktør i DOF 

Eventuelle spørgsmål til og fra Si-

grid. 

Emner til drøftelse 

Drøftelse 30 Sigrid Andersen kunne fortælle at der 

var bevilliget penge til 2 mindre projek-

ter: 

A) Hulrugende fugle 

B) 15. Juni fonden har givet penge 

til modernisering af artslisten på 

DOF’s hjemmesiden. Listen be-

nyttes meget af medlemmerne. 

Og med det nye Fugleatlas er 

det muligt at lave nye og aktu-

elle opdateringerne. Frivillige, fra 

DOF, som har lyst til at deltage 

må meget gerne melde sig. 
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Desuden arbejder Sigrid pt. ihærdigt 

med at samle alle de forskellige inputs, 

der er kommet til den nye Rammestra-

tegi. 

Der mangler forsat svar på flere ansøg-

ninger fra forskellige fonde. De ansøg-

ninger indgår i det budget, som blev 

vedtaget på repræsentantskabsmødet i 

november. Bliver de afvist vil det betyde 

personale reduktion i Fuglens Hus. 

Igen blev der stillet spørgsmål til ”ej for-

del bar løn” i budgettet. Og der er et øn-

ske fra vores side om at budgettet bliver 

mere gennemsigtigt. 

 

4.  Rapportering fra for-

mands- og repræsentant-

skabsmøde - Årshjul 

Der var på grund af Coronare-

striktionerne ikke formandsmøde 

før repræsentantskabsmødet. 

 

John Hansen vil som vanligt gen-

nemgå de vigtige beslutninger 

som følge af mødet. 

Drøftelse og beslutning. 20 John kunne berette at kontingentet til 

DOF er uforandret. 

Referatet fra efterårets repræsentant-

skabsmøde er udsendt til medlem-

merne. 

Den nye rammestrategi skal vedtages på 

forårets repræsentantskabsmøde den 

24-25-04-2021. Mødet afholdes i Hille-

rød.  

DKY’s arbejde er indtil videre overtaget 

af Dofbasegruppen. 
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5.  Indledende forberedelse af 

generalforsamlingen - Års-

hjul 

a. Muligheder for afholdelse af 

generalforsamling afhængigt 

af Coronareglerne – se mail 

fra Sigrid Andersen 

b. Start på følgende års akti-

onsplan 

c. Start på forslag til budget for 

følgende år 

d. Luise Ekberg, Bjørn Svend-

sen, Helle Dyrting, Birger 

Stenå Nielsen og Holger 

Hansen er på valg – hvem 

søger genvalg? 

e. Dirigent – hvem? Mon Ole 

Friis Larsen stiller sig til rå-

dighed som vanligt? 

f. Der skal vælges folk til re-

præsentantskabet – incl. sup-

pleanter 

Drøftelse 30 5a) Afholdelse af generalforsamlingen i 

2021 afgøres af de enkle lokalgrupper, 

hvorledes det rent praktisk kan gennem-

føres. 

Flere muligheder blev nævnt på mødet. 

Virtuelt synes umuligt. 

Via hjemmesiden (hvor formandens be-

retning, regnskab mv. kan offentliggø-

res) det kræver dog at medlemmerne 

kan tilmelde sig. 

Eller at udskyde den til senere på året, i 

håbet om at coronaen ikke er så frem-

herskende i samfundet mere. 

Det vil være muligt at afholde et socialt 

arrangement, for medlemmerne, senere 

med ”håndmadder” og foredrag (Natur-

nationalpark blev nævnt som emne). 

Konceptet er det samme som i forbin-

delse med generalforsamlingen. 

5b) Aktionsplanen for 2021 er 

børn/unge, feltaktiviteter, aktivitetsud-

valget. 

5c) Blev behandlet under punkt 6. 

5d) Alle de nævnte personer ønsker at 

genopstille til bestyrelsen. 
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5e) Hvis der kræves en dirigent til gene-

ralforsamlingen, bliver Ole Friis Larsen 

spurgt. 

5f) Flg. personer -Helle, Carsten, Inge, 

John, Luise, Holger (suppleant)-ønsker at 

forsætte som medlemmer af repræsen-

tantskabet. 

Der skal findes yderligere en suppleant. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe- Bir-

ger, Helle, Luise- som skal finde ud af, 

hvorledes det rent praktisk kan lade sig 

gøre, at afholde vores generalforsamling 

 

6.  Budget 2021 - Årshjul Endelig afklaring af budget og 

sidste forbrugsønsker. Se bilag til 

dagsorden. 

Beslutning 10 Birger fremlagde det endelige budget 

for 2021. Der var kun små justeringer fra 

2020.  

Det forventes et underskud på ca. 19750 

kr. 

 

7.  Naturnationalpark Grib-

skov - Luise 

Hvor står vi i forhold til proces-

sen? 

Herunder en drøftelse af emnet 

på dialogmødet. 

Orientering og drøftelse 15 Der er oprette 4 grupper i denne sam-

menhæng. 

Forskergruppen, Urørt skov gruppen, In-

teressent gruppe og Lokalenational 

grupper. 
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Interessentgruppe (hvor Luise er udpe-

get af DOF til at deltage) havde sit første 

møde (digitalt) med den centrale del af 

Naturstyrelsen den 10-12-20. 

Det er bemærket at Friluftrådet er me-

get aktivet for benytterne både central 

og lokalt.  

Jens Ly. har stiftet en facebookgruppe 

Naturnationalpark Gribskovs venner. 

8.  Status på Søborg sø- Inge Hvor langt er det nået med pro-

jektet og hvad sker der fremover 

Orientering 5-10 Inge gav en kort status gennemgang af 

projekt Søborg sø. Miljøkonsekvensrap-

port blev offentlig gjort i beg. af novem-

ber. Deadline for indsigelser er 7. januar 

2021. 

Jf. planen lukkes pumperne i 2023. 

Der bliver 338 ha med sø og 122 ha med 

eng.  

Der mangler forsat at tage stilling til flg. 

emner: beskæring af træer og buske, cy-

kelrute 33 (bibeholdes den nuværende 

placering eller rykkes den længere væk 

mod Græstedsiden), aktiviteterne i den 

nordlige del (fiskeri og kajaksejlads), der 

vil fortsat være jagt i den sydlige del, der 

vil blive afset 30 ha i den sydlige del for 
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at bibeholde Engsnarren. For de områ-

der der udpeges hertil, skal der straks la-

ves plejeplaner. Caretakerne har inddelt 

søen i en nordlig. Her optæller Carsten 

fuglene. 

Den sydvestlige del dækkes af Bjørn og 

Inge har den sydøstlige del. 

Lars Falk, Mogens Holme og Henrik 

Bøgh har tilkendegivet, at de gerne vil 

deltage. 

 

9.  Skovfogeder med flere 

hatte - Helle 

Hvis vi oplever interessekonflikter 

i Skovfogeders arbejdsområde, 

hvad gør vi så? (Punktet er ikke 

akut, kan udskydes i tilfælde af 

tidsnød) 

Drøftelse – eventuelt be-

slutning 

10 - 15 Helle gav en kort introduktion til emnet. 

Som rykkes til næste gang pga. tidsnød 

10.  Orientering fra formand 

og kasserer  

Fast punkt til emner som ikke kan 

fremlægges på anden måde: 

• Nyt formandsforum  

• Boligbirding 

• Infomedia 

• Uofficiel rapport fra Nivå Bugt 

Strandenge 

Orientering 10 Lasse Braae, Vestsjælland har taget initi-

ativ til et nyt formandsforum for de lo-

kale formænd. 

Boligbirding kører fint og styres af Lasse 

Braae og Jens Lodal. 

Det central DOF abonnerer på Infome-

dia, som viser alle de gange og steder i 
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den skreven presse, som viser informa-

tion om, hvor DOF er repræsente-

ret/nævnt. 

DOF Nordsjælland har fået tilsendt en 

rapport fra Ulrik Brunn, som viser hans 

fugle optællinger i Nivå bugt. Luise har 

videresendt rapporten til Fugleværns-

fonden, da det er dem som står optæl-

lingerne i området. 

 

11.  Evt. Fast punkt til orientering: 

•  

Ingen beslutninger 10 Esrum sø sti- Bjørn forhørte om der var 

nogle, som var bekendt med en revide-

ret udgave, hvor indsigelserne var ind-

skrevet. Hverken Bjørn, Luise eller Car-

sten havde hørt eller fået tilsendt noget. 

Svarfristen er 1. januar 2021. 

Bjørn kontakter Stig Englund samt Fred-

ningskontoret, Hillerød for at skaffe flere 

oplysninger om sagen. 

 

 

 

 

 


