
Referat af møde i  
Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab  

den 19. – 20. november 2011 på Dalum Landbrugsskole 
 
Deltagere: Deltagerlisten er udsendt sammen med referatet. 
 
På vegne af Repræsentantskabets forretningsudvalg bød direktør for DOF, Jan Ejlsted (JE), 
deltagerne velkommen til mødet. 
 

1. Valg af dirigenter og referenter - beslutning 

Sten Nielsen fra DOF Sydvestjylland, Henrik Kalckar Hansen DOF Fyn og Bo Kayser DOF København 
blev foreslået som dirigenter og valgt. Som referenter udpegedes ansatte fra Fuglenes Hus. Sten 
Nielsen startede med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, ligesom 
forsamlingen var beslutningsdygtig. Dagsordenen var endvidere sendt ud med korrekt varsel.  
 
Der var ingen indvendinger imod at give gæster taleret. 
 

2. Godkendelse af dagsorden - beslutning 

Dagsordenen godkendt. 

 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde - beslutning 

Jan Ejlsted ridsede præmisserne op for et repræsentantskabsmøde-referat. Det er et 
kommenteret beslutningsreferat, som skal kunne læses og forstås af personer, som ikke har 
deltaget i mødet. 
 
Susanne Primdahl påpegede, at referatet skal godkendes af dirigenterne før udsendelse. 
 
Referatet blev herefter godkendt. 

 
4. Hovedbestyrelsens halvårsberetning - orientering 

Formand Egon Østergaard indledte med at konstatere, at det har været et udfordrende og travlt 
år for foreningen. Som ny formand for DOF har Egon Østergaard påbegyndt en rundrejse for at 
møde alle DOF’s lokalafdelinger, Fugleværnsfondens arbejdsgrupper samt for at se 
naturreservaterne. 
 
Fra DOF’s egne rækker kan nævnes: 

• Stor udvidelse og ombygning af Naturbutikken og Fuglenes Hus – samt efterfølgende 
vandskade i juli. 

• DOF går ind i en ny elektronisk æra, bl.a. vil bladet ”Fugle i felten” udkomme i en 
elektronisk udgave medio 2012. 

• Økonomien i DOF har ikke været god i 2011, blandt andet qua stagnerende omsætning i 
Naturbutikken. 

• Hovedbestyrelsen er i gang med at udvikle et bedre samspil med DOF’s udvalg. Hensigten 
er bl.a., at foreningens medlemmer skal have indsigt i udvalgenes arbejde. 

• DOF har i samarbejde med Fugleværnsfonden ansøgt og og fået en bevilling fra EU’s Life 
projekt på 14 mio. kr. til Sølsted Mose i Sønderjylland. 

• DOF har doneret 250.000 kr. af sine klimamidler til opkøb af et vigtigt skovområde i 
Ecuador. Dette beløb har DOF Travel suppleret op, og købet har allerede fundet sted. 
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• DOF’s Trækfuglekampagne har fungeret godt i året. Flere danske ringmærkere har været 
sendt til Ghana for at samarbejde med Ghana Wildlife Society.  

• Publikationen Fugleåret har udviklet sig og bliver fra 2011 et gratis tilbud til 
kernemedlemmer. 

• Internationalt er DOF repræsenteret i Uganda ved Echuya skovprojektet, som har kørt 
siden 1.7.11. På vej er et stort skovprojekt, Harapan, på Sumatra i Indonesien.  

• Afløseren for DOFcall systemet er på trapperne og iværksættes primo 2012. Det nye 
produkt vil blive tilbudt som abonnement for DOF’s kernemedlemmer. 

• På Landbrugssiden har folderen Sådan ligger landet, der er udarbejdet i samarbejde med 
DN og Friluftsrådet, fået stor opmærksomhed og været med til at sætte dagsorden.  

• DOF har foreslået samarbejde med bl.a. Landbrug og Fødevarer om forsøg med 
lærkepletter på intensivt opdyrkede arealer. 

 
Andre ting fra årets løb: 

• DOF har budt Ida Auken velkommen som miljøminister og præsenteret hende for DOF’s 
ønsker om at mødes og snakke om biodiversitet, nationalparker, naturgenopretning og 
landbrugsstøtte. 

• I november afholdtes et møde med Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Mette 
Gjerskov, hvor EU's landbrugsreform, Tøndermarsken og naturen i landbrugslandet var på 
dagsordenen. 

• Det er planlagt at mødes med Europaminister Nicolai Wammen for at snakke om PEFC-
ordning (certificeret træ) m.m. 

• Forløbet om Nationalpark Skjern Å er blevet sendt til hjørne af forligspartierne, og DOF’s 
indstilling er, at Tipperne og Værnengene skal med i nationalparken.  

 
På vej i 2012: 

• En ny strategi er under udarbejdelse i samarbejde med Fugleværnsfonden. Der vil komme 
en grundig orientering på forårs repræsentantskabsmødet ultimo april 2012. 

• Forberedelse af et Atlas-projekt vedrørende ynglefugle og vinterfugle er i gang. 
Feltarbejdet ventes igangsat i 2014.  

 
Forsamlingen tog hovedbestyrelsens halvårsberetning til efterretning. 

 

5. Beretning fra udvalg og grupper – orientering 

I tillæg til beretningen fra Naturpolitisk Udvalg, kunne Egon Østergaard fortælle, at der i januar 
2012 planlægges en konference om nationalparker med deltagelse af bl.a. miljøminister Ida 
Auken, DOF og DN. 
 
Fra Videnskabeligt Udvalg v. Hans Meltofte lød der en kraftig opfordring til at få publiceret flere 
resultater.  
 
Johannes Bang fra Rovfuglegruppen fortalte, at de almindelige ynglende rovfugle er gået tilbage til 
samme lave niveau som i 1970’erne. Til dette sagde Hans Meltofte, at Rovfuglegruppen bør 
publicerer denne viden, så den kan bruges offensivt. 
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Lasse Braae, DOF Vestsjælland, spurgte til en officiel DOF holdning vedr. brug af playback i 
naturen, specielt med henblik på invasionen af Spurveugler.  
 
DOF kan indtil videre svare, at man naturligvis skal overholde Jagt- og Vildtforvaltningslovens 
regler for dette: § 8. Billed- og lydoptagelser samt registrering og iagttagelse ved reder og 
ynglepladser må ikke ske på en sådan måde, at vildtet og dets yngel forulempes. (Ref.) 
 
Andreas Petersen, DOF København spurgte til hvorfor det kommende nye DOFcall kun tilbydes 
kernemedlemmer. Hans Meltofte svarede, at kernemedlemmerne skal have noget ekstra for de 
midler, som de støtter foreningen med. 
 

6. Atlas III-projektet - orientering 
Michael Grell fra Fuglenes Hus orienterede om det planlagte Atlas III projekt. Det er nu 40 år siden 
det første Atlas projekt, 20 år siden det andet og bl.a. derfor nu tid til at søsætte endnu en 
kortlægning af Danmarks ynglefugle. Projektperioden skal strække sig over 8 år, heraf feltarbejde i 
4 år mellem 2014-2017 - og det forventes at blive med eksterne samarbejdspartnere som 
Københavns Universitet, Naturstyrelsen, DMU/Aarhus Universitet, Zoologisk Museum og Center 
for Makroøkologi. 
 
Der kom mange positive tilkendegivelser fra salen og der var ønske om, at den viste PowerPoint 
præsentation kunne distribueres rundt til lokalafdelingerne. John D. Andersen fra DOF 
Nordsjælland påpegede, at det afsatte år for IT udvikling måske var i underkanten, og at man 
kunne overveje at hente hjælp udefra. 
 

7. Afsluttende rapport fra Aktiv-gruppen - diskussion 
Stefan Stürup fremlagde Aktiv-gruppens konklusioner og anbefalinger, der peger på en række 
nødvendige tiltag for yderligere at styrke det frivillige niveau i foreningen. 
Efterfølgende udspandt sig en generel diskussion om vigtigheden af også at aktivere de aktive i 
politisk arbejde og formidlingsarbejde, hvordan aldersrepræsentationen er blandt de aktive og 
hvad barriererne for deltagelse er. 
 
Den største diskussion drejede sig om kursusaktiviteten, hvor Egon Østergaard fremførte, at 
kurserne skal være ens over hele landet. Hertil spurgte Susanne Primdahl om landsdækkende 
kurser ville tage indtægtsgrundlaget fra lokalafdelingerne, hvorefter der udspandt sig en bredere 
debat om komplikationerne vedrørende gratis kontra betalte kurser. Jan Ejlsted sagde, at de 
planlagte kurser skal evalueres, så alle får mulighed for at lave et godt produkt. 
 

8. Børn og Unge task forcen – midtvejsstatus - diskussion 

Marco Brodde og Lene Schmidt fremlagde B&U-task forcens foreløbige overvejelser. 
Der udspandt sig en diskussion, der blandt andet drejede sig om samarbejdspartnerne. Der var 
opbakning til samarbejde med spejderne. Fra Pia Morsing kom et spørgsmål om skolesamarbejde, 
hvortil Marco svarede, at vi ikke kan sætte ind i skolerne, men at strategien satser mere på 
bedsteforældre og gode rollemodeller. My Størup bemærkede, at en mentorordning er smart, og 
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anbefalede naturkurser til børn. Kim Skelmose fortalte om et kursus om trækfugle med Marc 
Desholm på Folkeuniversitetet i Aarhus, som havde trukket 300 deltagere. 
 

9. Budget I, 2011 - diskussion 
Jan Ejlsted fremlagde DOF’s budget 2011  
 
Prognosen for 2011-regnskab udviser et underskud på ca. 1 mio. kr. mod forventet minus 0,5 mio. 
kr. Direktøren redegjorde for baggrunden herfor. Da dette sætter egenkapitalen under pres, skal 
der opnås et bedre resultat i 2012.  
 
Der budgetteres i 2012 med en omsætning på ca. 38 mio. kr. og et beskedent overskud på 123.000 
kr. Der er eller forventes hjemtaget en række større projekter i 2012. JE redegjorde for afledte 
konsekvenser på personaleområdet og gennemgik herefter nye tiltag i 2012. 
 
Budgettet indebærer en forhøjelse af kontingenterne på ca. 5 procent i 2012-13. 
 
Beslutning om budgettet ændrer tidligere beslutning om disponering af DOF’s såkaldte 
rejsegarantipulje, idet denne nu nedlægges og midlerne indgår i foreningens almindelige drift. 
 
Jan Ejlsted besvarede spørgsmål om, hvorvidt formanden modtager løn. DOF betaler 20 % af Egon 
Østergaards løn som en frikøbsordning og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 
 
På spørgsmål fra Susanne Primdahl svarede Jan Ejlsted, at DOF har bedt om et møde med SKAT 
med henblik på at få afklaret momsforhold i DOF’s lokalafdelinger. 
 
Forsamlingen tilsluttede sig budgetforslaget. 

 
10. Valg af personligt valgt medlem - beslutning 

Der var fra 3 lokalafdelinger stillet forslag om, at DOF’s tidligere formand, Christian Hjorth, 
udpeges som personligt valgt medlem af repræsentantskabet.  
 
Thorkild Lund begrundede forslaget og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at der kan 
udpeges op til 8 personligt valgte medlemmer af repræsentantskabet. Hans Meltofte supplerede 
med, at Christian ud over faglige og organisatoriske grunde ligeledes lagde stor vægt på det 
personlige netværk i DOF’s repræsentantskab 
 

Forslaget blev vedtaget og Christian Hjorth er dermed indvalgt for perioden 2012-2013. 

11. DOF’s fuglestationer. 

 
a) Status for Fuglestationsudvalget – orientering. 

Kurt Rasmussen orienterede om årets aktiviteter i Fuglestationsudvalget.  
 
Det blev foreslået, at forslaget til fuglestationsstrategi 2012-2017 blev vurderet af Videnskabeligt 
Udvalg. 
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Taget til efterretning. 
 

b) Køb af hus i Skagen til fuglestation – beslutning. 
Det udsendte bilag blev præsenteret og uddybende spørgsmål blev besvaret. I 2011 har to 
ejendomme været vurderet med henblik på evt. erhvervelse, men er siden fravalgt bl.a. af 
økonomiske årsager. Det fremlagte forslag blev vedtaget, dvs. at repræsentantskabet ophævede 

beslutningen fra 2010 om at reservere Odgaard-arven og opsparede midler i rejsegarantipuljen til 

køb af ejendom i Skagen. 

 
c) Etablering af Fuglestationstank (FUT) til drift af fuglestationer 2012-2014 – beslutning. 

Det fremlagte forslag (bilag 11c) om etablering af en fuglestationstank (FUT) med minimumbudget 
på i alt 555.000 kroner over tre år (2012-2014) blev præsenteret, og der blev stillet opklarende 
spørgsmål. 
 
Efter de tre år skal der findes nye midler, hvis aktiviteten skal videreføres. 
 

Vedtaget. 

 
12. Budget 1, 2012 – beslutning 

Fortsættelse af pkt. 9 fra om lørdagen, se ovenfor. 
 

13. Implementering af strategi 2009-12 - orientering. 

Jan Ejlsted præsenterede det udsendte bilag 13 og besvarede opklarende spørgsmål. 
 

14. Supplerende valg til repræsentantskabets forretningsudvalg – beslutning 

Det blev enstemmigt vedtaget, at Hans Harrestrup Andersen fra DOF København indvælges som 

medlem af repræsentantskabets forretningsudvalg for den resterende valgperiode, dvs. frem til 

foråret 2013.  

 

15. De to næste repræsentantskabsmøder – orientering 

Forårsrepræsentantskabsmødet afholdes af DOF København den 28.-29. april 2012 på Hotel Hvide 
Hus i Køge. Mødet vil blive arrangeret i samarbejde med lokalgruppen DOF Køge Bugt, som hører 
under DOF København. 
 
Henrik Kalckar gav udtryk for, at den sene placering af forårsrepræsentantskabsmødet er 
uhensigtsmæssig. Jan Ejlsted forklarede placeringen af mødet med helligdagenes placering i 2012 
samt et internationalt møde i april 2012. Fremtidige møder vil forsøges placeret tidligere. 
 
Efterårsrepræsentantskabsmødet afholdes på Dalum Landbrugsskole 17.-18. november 2012. 
 
 

16. Eventuelt 

Der blev gjort opmærksom på, at der stadig mangler punkttællere, og at andelen af tællere blandt 
repræsentantskabet fortsat ligger på omkring 20 %. 
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Det forventes, at Natura2000-planerne er vedtaget inden næste møde, og at der ligeledes er 
afklaring omkring Atlas III-projektet. 
 
 
 

Referatet er godkendt af mødets dirigenter og udsendt 6. januar 2012. 

 

Endelig godkendelse finder sted på næste repræsentantskabsmøde. 

 
 


