
 
 
 

 
 

Referat af repræsentantskabsmøde i Dansk Ornitologisk Forening  

 
15. – 16. november 2014 - på Dalum Landbrugsskole 

 
Lokalafdelingsformand Henrik Kalckar Hansen bød velkommen til DOF Fyn. Fugleturen for søndag 
morgen blev præsenteret. 
 
Morten Møller Hansen konstaterede på vegne af repræsentantskabets forretningsudvalg, at 
mødet var lovligt indvarslet, og at forsamlingen var beslutningsdygtig.  
 
Egon Østergaard mindedes afdøde bestyrelsesmedlem Lennart Pedersen, der for nylig døde efter 
længere tid sygdom. Der blev holdt en stunds stilhed. 

 
 

1. Valg af dirigenter og referenter 
Morten Møller Hansen, Hans Harrestrup Andersen og John Hansen blev foreslået som 
dirigenter og valgt. Som referenter blev valgt medarbejdere fra Fuglenes Hus. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet var tidligere udsendt og blev godkendt. 
 
Morten Møller Hansen sagde, at det i fremtiden kunne være fint at nævne nogle af de 
fugle der blev set søndag morgen under ekskursionen i referatet fra 
repræsentantskabsmødet. 

 
4. Formandens halvårsberetning  

Formand Egon Østergaard berettede om det forgangne halvår, som bl.a. har indebåret: 
 

- Fælles initiativer fra de grønne organisationer for at sætte naturen på dagsordenen. 
Glædeligt i den sammenhæng, at statsministeren i sin åbningstale nævnte natur og fugle 
flere gange 

- DOF har stadig medlemsfremgang og antallet af bidragsydere til naturbeskyttelsesbidrag 
er stigende. Dette skyldes en målrettet indsats. 

- Der er 1040 deltagere i Atlas projektet og 755 kvadratansvarlige. Antal observationer 
overstiger nu 145.000.  

 
Formanden berørte i øvrigt de politiske emner, der har været i spil i løbet af det seneste 
halve år, fx Naturplan Danmark og lovarbejdet omkring Den Danske Naturfond. 

 
Internt i foreningen hæftede formanden sig bl.a. ved, at foreningen har relanceret sin 
hjemmeside, at der på dette repræsentantskabsmøde fremlægges både en dansk og en 
international naturpolitik til vedtagelse samt at der er kommet nye projekter i porteføljen, 
bl.a. er erhvervs-Ph.D med basis i DOF’s punkttællinger og en stor ansøgning til Danida 
(via CISU, Civilsamfund i Udvikling) om en tre-årig indsats i Kenya, Uganda og Nepal. Der 
har også været en god dialog med det segment, der betegnes feltornitologer, om 
formidling af nyheder på de sociale medier og andre platforme. 



 
 
 

 
 

 
Også debatten om DOF’s fuglestationer har været livlig, og hovedbestyrelsen har bl.a. 
besluttet, at de tre fuglestationer i Gedser, Blåvand og Skagen hver tildeles et basisbudget 
på 50.000 kr. årligt. 
 
En arbejdsgruppe har formuleret et forslag til, hvordan DOF kan udvikle foreningens 
internationale, frivillige arbejde. Forslaget behandles på dette repræsentantskabsmøde. 
 
I løbet af perioden er Niels Riis stoppet som medlem af bestyrelsen, og formanden 
takkede ham for samarbejdet. Christian Hjorth er stoppet som medlem af 
Vildtforvaltningsrådet og fik ligeledes tak for mangeårig indsats. Endelig har Jan Ejlsted 
meddelt, at han stopper som direktør i DOF efter 15 år med udgangen af januar, og der 
skal derfor findes en afløser i løbet af de kommende måneder.  

 
Hans Harrestrup Andersen, DOF København, spurgte til, om repræsentantskabet bliver 
involveret i ansættelsesprocessen. Egon Østergaard svarede, at repræsentantskabets 
medlemmer er velkomne til at sende forslag til formanden. De vil så blive taget i 
betragtning.  

 
Der var en del andre indlæg om tanker, der rejser sig i lyset af direktørskifte, fx 
åremålsansættelse, balancen ml. den politiske og administrative ledelse m.m. 

  
5. Supplerende valg til HB  

 
Der var opstillet tre kandidater til to vakante pladser i hovedbestyrelsen. 
 
To af de opstillede kandidater præsenterede sig selv for forsamlingen: Peter Bonne 
Eriksen og Simon Christiansen. I Lars Nørgaard Andersens fravær blev han præsenteret af 
Hans Harrestrup Andersen fra DOF København. 

 
Simon Christiansen og Peter Bonne Eriksen fik flest stemmer og er dermed indvalgt i 
DOF’s hovedbestyrelse. 
 
 

6. DOF’s fuglestationer/Skagen Fuglestation  
 

Egon Østergaard indledte med at fortælle, at fuglestationerne har været diskuteret i 
repræsentantskabet gennem mange år: organisering, frivillige og økonomi.  
Repræsentantskabet skal være klar over, at præmisserne har ændret sig fra da 
fuglestationsarbejdet startede. Dengang var det almindeligt at have en arbejdsfri periode 
efter endt uddannelse. Det var ofte de unge, der engagerede sig. Sådan er det ikke 
længere. Det er en udfordring at finde frivillige til fuglestationerne.  

 
I 2009 blev Fuglestationsudvalget nedsat. Samtidig skulle lokalafdelingerne tage større 
ansvar for driften. Dette er grebet forskelligt an, og derfor har det taget lang tid. Det er 
forståeligt, at der er ønske om en redegørelse.  
 
Repræsentantskabet blev opfordret til at komme med på banen. Det er vigtigt, at vi får 
sikret vores fuglestationer fremover, og derfor har hovedbestyrelsen tilkendegivet, at der 



 
 
 

 
 

årligt er 50.000 kr. i til fuglestationernes drift. Fremover vil hovedbestyrelsen påtage sig 
økonomien for fuglestationerne.  

 
Michael Thelander, DOF Storstrøm, spurgte, om de tildelte 50.000 kr. er fra 2015. Egon 
Østergaard bekræftede. Thelander svarede, at Gedser Fuglestation er meget tilfredse med 
at kende deres rammevilkår.  
 
Inge Christiansen, DOF København spurgte, om der er blevet kigget på, hvordan Sverige, 
Norge og England administrerer det driftsmæssigt. Simon S. Christiansen svarede, at der 
er masser vi kan lære. Men vi har ikke de samme muligheder som de andre lande 
indtægtsmæssigt. Vi kan heller ikke ansætte så mange. Hans Meltofte tilføjede, at i 
forhold til Sverige er svagheden ved de danske stationer, at der kun i begrænset omfang 
sker databearbejdning og publicering. 
 
Alex Rosendal, DOF København, mente at de afsatte beløb var alt for begrænsede. Egon 
Østergaard svarede, at det ville være dejligt, hvis vi havde råd til mere. Men det har vi 
ikke. 50.000 kr. dækker det forbrug der har været gennem de seneste år. 
 
Christian Hjorth spurgte, hvor længe DOF er bundet i Skagen? Jan Ejlsted svarede, at der 
endnu ikke er indgået lejeaftale, men han anbefaler, at DOF ikke binder sig for mere end 
tre år. 
 
Kurt Rasmussen præsenterede herefter et forslag til kommissorium for en nyetableret 
arbejdsgruppe for Skagen Fuglestation. Forslaget blev vedtaget. 
 
DOF Nordsjælland havde i forbindelse med punktet om fuglestationer ønsket en drøftelse 
om den interne kommunikation og dialog i foreningen. Der udspillede sig en længere 
debat, som mundede ud i et beslutningsforslag, som blev enstemmigt vedtaget af 
forsamlingen: 
 
”Repræsentantskabet beder hovedbestyrelsen om på det kommende 
repræsentantskabsmøde at fremlægge konkrete planer for, hvordan den interne 
kommunikation i foreningen styrkes.” 
 

7. Ændring af DOF’s vedtægter 
Et vedtægtsudvalg har arbejdet med et nyt vedtægtsforslag. Den væsentligste ændring er, 
at alle lokalafdelinger i fremtiden sikres minimum 3 medlemmer af repræsentantskabet 
mod tidligere 2. 
 
I henhold til DOF’s vedtægter skal forslag til vedtægtsændringer besluttes på to på 
hinanden følgende repræsentantskabsmøder. I foråret 2014 besluttede forsamlingen at 
støtte vedtægtsforslaget. 
 
Forslaget blev fremlagt i uændret form på dette møde og det blev enstemmigt vedtaget. 
De nye vedtægter er således trådt i kraft. 

 
Lars Holm Hansen havde oprindelig fremsat forslaget på vegne af en række mindre 
lokalafdelinger og senere deltaget i vedtægtsudvalget. Han takkede alle for et positivt 
forhandlingsforløb. 



 
 
 

 
 

 
 

8. Beretninger fra grupper og udvalg 
Beretninger fra udvalg og grupper blev gennemgået. Alle beretninger blev taget til 
efterretning. 

 
Til ungdomsudvalget kom der forslag om at udvikle flere tilbud med forældre/barn- og 
bedsteforældre/børnebarn-ture. Desuden kom der forslag om at udnytte mulighederne 
for samarbejde med bl.a. folkeskolerne, hvilket der er gode muligheder for som følge af 
folkeskolereformen, der lægger op til samarbejde om aktivitetstilbud fra idræts- og 
interesseorganisationer. 
 
 

9. DOF’s danske og internationale naturpolitik 
Marco Brodde, hovedbestyrelsen, fremlagde på vegne af en arbejdsgruppe forslag til 
DOF’s danske naturpolitik til endelig beslutning, idet et udkast til papiret allerede var 
blevet drøftet på forårets repræsentantskabsmøde. Marco Brodde havde på 
hovedbestyrelsens vegne et enkelt rettelsesforslag til den udsendte tekst.  
 
Der var enkelte bemærkninger til politikpapiret, som herefter blev enstemmigt vedtaget 
inkl. det fremlagte rettelsesforslag.  
 
Tilsvarende blev DOF’s internationale naturpolitik vedtaget enstemmigt. 
 
Begge dokumenter lægges herefter ud på DOF’s hjemmeside som et offentligt 
tilgængeligt dokument. 
 

10. Status for internationalt frivilligt arbejde  
Alex Rosendal fra Internationalt Udvalg og Ole Friis Larsen fra hovedbestyrelsen 
fremlagde resultatet af en arbejdsgruppes drøftelser. Arbejdsgruppens aktivitetsforslag 
bliver nu realiseret inden for rammerne af DOF’s budget.  
Egon Østergaard bad om, at det snarest beskrives hvordan arbejdsdelingen mellem 
Københavns Universitet og DOF konkret foregår. Ligeledes bad ham om en statusrapport 
på repræsentantskabsmødet om et år, hvilket blev taget til efterretning. 

 
 

11. Budget 1, 2015 
 

Direktør Jan Ejlsted fremlagde budgettet for 2015. 
 

Hovedbestyrelsen har ved hovedbestyrelsesmøde den 10. oktober d.å. tiltrådt en ny 
budget- og regnskabsmodel. Den nye budget- og regnskabsmodel understøtter DOF’s 
strategis 4 spor: Beskyttelse, Viden, Deltagelse og Oplevelser. 
 

For fremtiden vil repræsentantskabet derfor få samme model for budget og regnskab ud fra et 
ønske om at gøre de to direkte sammenlignelige. Modellen følger ISOBRO[1]-anbefalinger og 

                                                           
[1] Dansk sammenslutning af indsamlende organisationer, som DOF er medlem af. 



 
 
 

 
 

DOF’s revisor, Deloitte, er konsulteret forud for udsendelsen af dette materiale til 
repræsentantskabet. 

 
DOF forventer til næste år at omsætte for 36,8 mio. kr. og der budgetteres med et overskud på 
345 t.kr. Den disponible egenkapital forventes at udgøre 5,1 mio. kr. ultimo 2015. 

 
Direktør Jan Ejlsted redegjorde for risici i budgettet, fordeling af naturbeskyttelsesbidraget 
samt nye projekter. 

 
Henrik Kalckar Hansen, DOF Fyn er bekymret over de sidste års udvikling i Naturbutikken og 
opfordret hovedbestyrelsen at have dette som fokuspunkt. 

 
John Andersen, DOF Nordsjælland spurgte ind til DOF basens økonomi og fik oplyst, at 
budgettet er sat op med 200 t.kr i år 2014 og 2015 i forhold til 2013. 

 
Budgettet blev herefter godkendt. 

 
12. Evaluering af DOF’s strategi 
 

Direktør Jan Ejlsted fremlagde realiseringen af DOF’s strategi 2013-16 i henhold til det 
udsendte bilag. 

 
Der var enkelte opklarende spørgsmål. 
 
Repræsentantskabet tog fremlæggelsen til efterretning. 
 

13. Lokalafdelingsseminar 
 

Programmet for det forestående seminar fik mange kommentarer med på vejen. 
 
Det blev besluttet, at planlægningsgruppen går i tænkeboks og udarbejder et revideret oplæg 
til seminaret. 

 
14. De to næste repræsentantskabsmøder - orientering 
 

Forårets repræsentantskabsmøde afholdes 18-19. april 2015 på Hotel Fjordgården, 
Ringkøbing. 
 
Efterårs repræsentantskabsmøde afholdes på Dalum Landbrugsskole 14-15. november 2015. 

 
15. Eventuelt 
 

Boris Schønfeldt, DOF Sydøstjylland opfordrede til, at der bliver nævnt en relevant dato, når 
tidligere udsendt materiale omtales i de fremsendte dokumenter. 
 
Lasse Braae, DOF Vestsjælland opfordrede til, at repræsentantskabsmaterialet var tilgængeligt 
online. 
Formand Egon Østergaard takkede for et godt møde. 

 


