
DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

  
 

Dagsorden og referat Dato og tid:  

9. marts 2021 kl. 19:00-22:00 

Sted:  

På Teams 

Emne:  
Bestyrelsens arbejdsområder 

Mødedeltagere: John Hansen, Helle Dyrting, Carsten Michael Jørgensen, Holger 
Hansen, Inge Hansen, Birger Stenå Nielsen, Jens Lykkebo, Jens Lodal og Bjørn Svend-
sen. 
Suppleanter: Jan Nielsen og Lone Hougaard  
 
Afbud:   Birger Stenå Nielsen; Holger Hansen, Jan Nielsen 
 
Referent:      Bjørn Svendsen                        Mødeleder: John 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:  14/4, 6/5, 7/6, 3/8, 8/9, 14/10, 15/11, 7/12-2021 og 5/1- 2022 

 

 Emne Formål med punktet 
(hvad skal vi udrette?) 

Proces 
(hvordan behandler vi 

emnet?) 

Varighed 
(i min) 

Beslutning 
(referat – hvem gør hvad?) 
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1.  Godkendelse af dagsorden At vi bliver enige om 
dagsordenen og hvor 
lang tid, vi skal bruge på 
de enkelte punkter  

Beslutning 5 Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sid-
ste møde 

Enighed om referatets 
ordlyd og klargøring til 
offentliggørelse på hjem-
mesiden 

Beslutning 10 Referater fra 08-02-21 og 13-02-21 god-
kendt med den tilføjelse at Jan Nielsen ikke 
deltog. 

3.  Ulovlig fældning af træer i Ne-
jede Vesterskov – Jens Lyk-
kebo 

Gennemgang af sagen til 
nu: I de seneste par må-
neder er 4 160-180 år 
gamle bøgetræer fældet 
i Nejede Vesterskov.  
Træer med spættehuller 
ulovlige at fælde uden 
for september-oktober.  
..\..\..\Presse\20210226_Fr
ederiksborg_Amts_Avis-
Nejede.jpg 
Om risikotræer, se 
https://videntjene-
sten.ku.dk/skov_og_na-
tur/ska-
der_paa_skov/svampe/vi-
denblad_08.07-33/ 

Beslutning om videre 
forløb 
De tre dokumenter er 
sendt ud på særskilt 
mail. 

30 Punktet medførte en 1.5 times debat, herun-
der vurderinger af de to bilag. Konklusionen 
blev at vi henvender os til NST og beder om 
aktindsigt vedrørende generelle og interne 
retningslinjer angående håndtering af risiko-
træer/veterantræer samt referencer hertil. 
Ligeledes spørger vi om hvilke biologiske 
overvejelser der ligger til grund for de in-
terne retningslinjer. 
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Og NST Sønderjylland:  
Se her 

4.  Medlemmer af Nødebo Kro,  
Liste laves - Årshjul 

Se bilag   Medlemslisten til Nødebo Kro vil blive opda-
teret af Birger, kasserer. 

5.  Økonomi – planlagte aktivite-
ter, opfølgning - Årshjul 

   Pga. Birgers afbud blev punktet rykket til næ-
ste møde. 

6.  Søborg Sø update-Inge Info om hvad der har fo-
regået de sidste 14 dage 

Orientering 10 Inge orienterede om skrivelse til NST/Ida 
Dahl Nielsen angående anlæggelse af kun-
stige fugleøer i Søborg Sø. 

7.  Habilitetsudfordringer i NST - 
Helle 

Punktet har været udsat, 
og jeg har nu lavet det 
om til kort orientering – 
noget vi skal have op-
mærksomhed på 

Orientering 10 Habilitetsproblemer i NST blev diskuteret.  
Helle beskrev med et eksempel. 

8.  Repræsentantskabsmøde i 
DOF 

Hvis fysisk møde bliver 
muligt, bliver der også 
indvielse af Rusland re-
servatet. Buskørsel til 
Rusland. DOF Nordsjæl-
land vært. 

Indledende drøftelse. 
Beslutning om bus-
transport. 

10 Vi bekræftede at evt. bustransport til reserva-
tet i Rusland betales af DOF Nordsjælland. 
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9.  Orientering fra formand og 
kasserer 
 

Fast punkt til emner som 
ikke kan fremlægges på 
anden måde 

Orientering 10 Orientering fra kasserer udsættes til næste 
møde. 
Kommunerepræsentant Hørsholm Kommune 
Lone køres ind via NPU-associeret medlem af 
NPU. 
Til mødet i april inviteres Luise Ekberg, Erik 
Mandrup, Stig Englund og Jørgen Hansen til 
drøftelse af Naturnationalparken i Gribskov. 
Henvendelse fra Hornbæk Private Børnehus 
ang. ”oplevelser til børn om fugle” Kan DOF 
Nordsjælland hjælpe? Koster det noget? Car-
sten. 
Inge undersøger om vi tidligere har besluttet 
noget omkring dette. Punktet tages op på 
næste møde. 

10.  Evt. Fast punkt til orientering Ingen beslutninger 5 Der er planlagt 9 ture i foråret 2021 jf. Jens 
Lodal. 
Info om status for den kommende udstop-
pede duehøg. Jens Ly. 

 


