
 

 
Hovedbestyrelsesmøde fredag 13. januar 2017 kl. 16.30-21.30 

Oxfam IBIS, Vesterbrogade 2B, 1620 København V 
 

 

1 
 

Referat 
 

  
Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Peter Bonne Eriksen (PBE), Steffen 
Brøgger-Jensen (SBJ), Lene Smith (LS), Hans Meltofte (HM) og Henrik Wejdling (HW). Fra Fuglenes Hus 
deltog Mark Desholm, Charlotte Mathiassen, Thomas Lehmberg og Sigrid Andersen (referent). 

Afbud fra Marco Brodde og Nils-Erik Norsker 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 11. november 2016 

Referatet blev godkendt. 

3. Status fundraising og fastholdelse af medlemmer 
 
Sigrid Andersen gav en meget kort præsentation af det arbejdsværktøj, DOF benytter til at vurdere 
og sammenligne hvervekampagner for at skaffe nye medlemmer til foreningen. Hovedbestyrelsen 
ønsker til førstkommende møde en uddybende tekst samt de bagvedliggende excel-ark, der 
muliggør sammenligning af de forskellige initiativers succes. 
 

4. Orientering om internationale aktiviteter 
 
Charlotte Mathiassen orienterede om DOFs nye projekt omhandlende biodiversitet, der er støttet af 
CISU’s klima- og miljøfond. Projektet varer 18 måneder og har fokus på biodiversitetsmålene. DOF 
samarbejder med BirdLife International’s sekretariat, der er hovedansvarlig for at udvikle 
træningsmoduler, og med regionale sekretariater i Afrika og Asien. Desuden er der samarbejde 
med Nature Kenya, Nature Uganda og Bird Conservation Nepal. Workshops afvikles i de to 
regioner, hver gang med deltagelse fra mindst 10 partnere. 
 
Thomas Lehmberg orienterede om DOFs internationale projekt, Integrating Livelihoods and 
Conservation – People Partner with Nature for Sustainability. Projektets formål er at modvirke 
forringelse af skovarealer, etablering af participatorisk skovforvaltning og styrkelse af lokale 
caretakergrupper. To medarbejdere fra DOFs Økonomiafdeling skal til Uganda og Kenya for at lave 
supervision af økonomistyringen, og en frivillig (Ole Brauer) udfører en forundersøgelse på 
projektet. Desuden har Uffe Rasmussen lavet videooptagelser til dokumentation og formidling af 
projektets aktiviteter, som også vil blive præsenteret på BirdLife International’s verdenskongres, 
der afvikles i Singapore i oktober 2017. 
 
Charlotte Mathiassen orienterede om, at hun i 2017 er udlånt til at arbejde 2 dage om ugen for 
BirdLife International i et samfundsvidenskabeligt vikariat for David Thomas for at hjælpe med 
beskrivelse af Birdlife International’s politik for arbejdet med oprindelige folk, udarbejdelse af 
guidelines og bistå med kapacitetsopbygning. Det så HM som en fjer i hatten til DOF. 
 

5. Fugleåret 
 

På baggrund af en henvendelse fra DOF Nordjylland drøftede Hovedbestyrelsen, hvordan 
publikationen Fugleåret kan gøres lettere tilgængelig for de interesserede læsere. Ambitionen er at 
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gøre det nemmere for kernemedlemmerne at modtage Fugleåret uden at skulle melde sig til hvert 
år.  
Hovedbestyrelsen besluttede, at man som kernemedlem skal kunne tegne abonnement på 
Fugleåret, så længe det faktisk udgives af de frivillige kræfter. Det sker ved at betale et ekstra 
kontingent til dækning af pakning og porto, hvis man ønsker det sendt med posten, eller ved blot at 
melde sig til på somme måde som til DOFT, men hente det selv i Naturbutikken. DOF trykker 
desuden et ekstra oplag, som ikke-kernemedlemmer kan købe i Naturbutikken. Der sendes ved 
udgivelsen et eksemplar af Fugleåret til hver lokalafdeling, så alle kan gøre sig bekendt med 
publikationen. Lokalafdelingerne kan desuden abonnere på eksemplarer til bestyrelsen. 

 
6. Valg til Hovedbestyrelsen 

 
Følgende medlemmer af Hovedbestyrelsen er på valg ved førstkommende 
Repræsentantskabsmøde: Hans Meltofte, Kirsten Marie Haugstrup, Ole Friis Larsen, Lene Smith, 
Stefan Stürup, Steffen Brøgger-Jensen, og samtlige medlemmer er indstillet på at fortsætte deres 
arbejde i Hovedbestyrelsen.  
Desuden er der en vakant plads efter Simon S. Christiansen, der skal suppleres for en periode af ét 
år. I henhold til DOFs vedtægter § 9, stk. 1 kan kandidater opstilles af hovedbestyrelsen, 
repræsentantskabets medlemmer og grupper på mindst 30 medlemmer. Ved indkaldelsen til 
repræsentantskabsmødet i april 2017 skal der derfor oplyses om den vakante plads. 
 
Marco Brodde har orlov fra Hovedbestyrelsen i et halvt år. 
 

7. Skagen Fuglestation status 
 

Mark Desholm orienterede om, at Simon S. Christiansen er kommet godt i gang i stillingen som 
naturvejleder ved Skagen Fuglestation. Bestyrelsen for Skagen Fuglestation har afholdt deres første 
møde. Niels Eriksen er valgt som formand og Poul Hald-Mortensen som næstformand. Et 
underudvalg ser nu på moniteringsplan for 2017. Simon arbejder desuden på at etablere et frivilligt 
formidlernetværk. Simon er tilmeldt naturvejlederuddannelsen, som påbegyndes i februar 2017. 
Simon indleder samarbejde med Lista Fuglestation og Ottenby Fuglestation. Støtteforeningen, 
SkafVen kommer snart til at kunne tage imod indmeldelser fra interesserede, der ønsker at støtte 
op om Skagen Fuglestation. Booking af lejligheden i Det Grå Fyr bliver et initiativ, der starter i juni 
måned. Indtil da forbeholdes lejligheden til frivillige, der bygger helgolandsrusen og anden 
arbejdskraft til etablering af Fuglestationen. Hjemmesiden for Skagen Fuglestation er på vej 
sammen med en facebookside. 
De sidste rettelser til samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen bliver sendt til Jesper Blom-Hansen 
den 24. januar 2017 på baggrund af Hovedbestyrelsens seneste tilbagemeldinger. 
 

8. Atlas III redaktionsgruppe 
 

Hovedbestyrelsen gennemgik rettelser til kommissorium for redaktionsgruppen og godkendte 
medlemssammensætningen. Atlas referencegruppen opretholdes, hvorimod Hovedbestyrelsen ikke 
ønsker en reviewgruppe. Thomas Vikstrøm indkalder til første møde i Atlas III redaktionsgruppen, 
hvor bl.a. artsopslag skal behandles. Gode arbejdsvilkår for dem, der skal skrive og overholdelse af 
deadlines er nogle af nøgleingredienserne i den videre proces frem til udgivelsen. 
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9. DOFT og Fugleåret på nettet 

 
Mark Desholm orienterede om, at der nedsættes en gruppe medarbejdere i Fuglenes Hus, der skal 
arbejde med dof.dk. Det første møde bliver afholdt den 20. januar 2017, og den første opgave 
bliver at etablere publikationsdatabasen i samarbejde med Jens Søgaard Hansen.  

 
10. Rebranding på dagsordenen ved forårsrepræsentantskabet 
 

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som beskæftiger sig med DOFs brand. Arbejdsgruppen foreslår at 
benytte forårets repræsentantskabsmøde som forum for inddragelse af lokalafdelingerne, hvis 
dette kan imødekommes af Hovedbestyrelsen og Repræsentantskabets Forretningsudvalg. 
Hovedbestyrelsen godkendte, at emnet kommer på dagsordenen på forårrep 2017. Sigrid Andersen 
bringer herefter forespørgslen videre til Repræsentantskabets Forretningsudvalg.  
Hovedbestyrelsen understreger, at arbejdsprocessen ikke må bliver forhastet, og at 
lokalafdelingerne skal involveres i processen og have tid nok til at forholde sig til brandidentiteten. 
Det er vigtigt, at der afsættes tid nok til, at alle kan involveres i processen. 

 
 

11. Vestafrika 
 
Hovedbestyrelsen drøftede DOFs frivilligindsats, som ønskes integreret med East Atlantic Flyway 
Initiativet, der er startet af BirdLife og drevet af VBN og RSPB, som er hhv. de hollandske og britiske 
BirdLife-partnere, og som DOF har budt ind på at deltage i. Internationalt Udvalg har bragt et 
lignende forslag op og ansøgt om 30.000 kr. til frivilligt arbejde.  
Hovedbestyrelsen ønsker fortsat en komponent af frivilligt internationalt arbejde, og at DOFs 
frivillige indsats skal foregå inden for rammerne af East Atlantic Flyway Initiative. Internationalt 
Udvalg inddrages aktivt i den videre idéudvikling og forberedelsesarbejdet. Processen forud for 
eventuel rejse til Holland og Ghana afventer dels feedback fra BirdLife, dels offentliggørelsen af to 
publikationer fra Internationalt Udvalg. I mellemtiden påbegyndes det fælles arbejde med at 
beskrive rammerne for, hvad der konkret skal ske i 2017 samt beskrivelse af snitfladen mellem den 
frivillige indsats og medarbejderne i Fuglenes Hus. DOF har afsat 30.000 kr. i budgettet til frivilligt 
internationalt arbejde.   

 
12. Naturmødet, DOFs deltagelse i debatter 

 
Årets tema på Naturmødet 2017 er Fornuft og Følelse. Hovedbestyrelsen drøftede ønsker, ideer og 
ambitioner for debatter ved Naturmødet 2017 samt rollefordelingen mellem ansatte og frivillige i 
DOF. Lokalafdelingerne skal inddrages aktivt i planlægningen af DOFs aktiviteter på Naturmødet. 
Succeskriteriet er mediedækning fra landsmedier og deltagelse fra landspolitikere. Der skal nogle 
dilemmaer på banen. Der pågår i øjeblikket en dialog mellem de grønne organisationer og 
arrangørerne af Naturmødet, Hjørring Kommune om at tildele ansvar for debatterne til bl.a. DOF.  
 
Følgende blev aftalt: 
• DOF byder ind som dem, der stiller de kritiske spørgsmål til debat om Naturtrofæer 
• DOF vil gerne deltage i debat om benyttelse kontra forstyrrelse. Henrik Wejdling blev foreslået 
• Debat om Generationernes Kamp, Hans Meltofte og Ole Friis Larsen deltager gerne med 

modspil 
• Debat om Det postfaktuelle samfund. Fakta mod populisme, evt. Mark Desholm  
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• Egon Østergaard kan godt deltage i en debat om fredagen 
• Boris Schønfeldt spørges, om han vil deltage i år 
 

13. Årsrapport 2016, ideer 
 
Hovedbestyrelsen drøftede ideer til indholdet i Årsrapport 2016, som skal være trykt og klar til 
forårets Repræsentantskabsmøde. Egon Østergaard pointerede, at rapporten som sædvanligt skal 
afspejle både frivilligt arbejde og resultater af aktiviteter i Fuglenes Hus. Sigrid Andersen kommer 
med et udkast til disposition og en produktionsplan. 
 
Hovedbestyrelsen modtager et udkast til kommentering. 
 

 
14. Drift og økonomi 

 
- Arbejdspladsvurdering 
Alectia har bistået Fuglenes Hus med at lave en APV på det psykiske arbejdsmiljø. Medarbejdernes 
tilbagemeldinger indarbejdes efterfølgende i de handleplaner, som danner rammen for arbejdet 
med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Ledelsen vil være lydhør over for medarbejdernes 
forslag og ønsker.  
 
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
- Personale 

 
 En opdateret liste over medarbejderne i Fuglenes Hus er udarbejdet. Maya Schuster har pr 1. 
februar 2017 opsagt sin stilling til fordel for et job i Den Danske Naturfond. 

 
15. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
 
Møde er afholdt med Styrelsens for Vand og Naturs (SVANA)s direktion og møde med 
Naturstyrelsens direktion er ligeledes aftalt.  
 
Den 27. januar afholdes møde med viceformand i Landbrug og Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, om 
en fælles indsats for viben i agerlandet med fokus på information og konkrete tiltag og med 
afsæt i den udarbejdede vibemanual.  
 
Miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) har den 30. november 2016 stillet to spørgsmål til 
Esben Lunde Larsen på opfordring fra DOF. Spørgsmålene handler om forgiftning af rovfugle 
med carbofuran og Danmarks implementering af biodiversitetskonventionen. Ministeren 
svarede 13. og 14. december, og det kan ses på folketingets hjemmeside.  
 
DOF sender brev til miljøordfører Mette Abildgaard (K), hvor vi inviterer os selv til kaffe. 
 
Egon Østergaard har været til møde med chefkonsulent for natur og miljø i Kommunernes 
Landsforening. Her drøftedes bl.a. et forslag om bilateralt seminar med EnviNa, Foreningen 
af miljø-, plan- og naturmedarbejdere i det offentlige. Et muligt tema kunne være, hvad vil vi 
med naturen i kommunernes skove?  Hovedbestyrelsen drøftede, at Det Grønne 
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Kontaktudvalg også kunne være dem, der havde et samarbejde med EnviNa, for at få de 
andre foreninger med. Hans Meltofte går videre med den ide. 

  
b. Internationalt 
 
Sigrid Andersen oplyste, at der planlægges et nordisk BirdLife partnermøde i København 
omkring starten af maj måned. Hun orienterer, når der er fastlagt et program. 
 

 
16. Eventuelt 

Fugleværnsfonden har bedt om DOFs støtte til at forsøge at etablere et byreservat i Nordhavn, 
København. DOF vil gerne støtte med en erklæring samt via kommunerepræsentant Lars Nørgaard 
Andersen og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant i det grønne råd. 

Fugle Overalt lancerer den første App til iphone snarest. Den har navnet DOF Fuglebog og er gratis. 
En Android-version kommer på et senere tidspunkt.  
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