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Beslutningsreferat af møde i DOF’s hovedbestyrelse (HB) 17. april 2015 i Ringkøbing 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Henrik Wejdling (HW), Kim Skelmose (KS), Lene Smith (LS), Kirsten Marie 

Haugstrup (KMH), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ), Marco 

Brodde (MB), Nils-Erik Norsker NEN), Stefan Stürup (SS). Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark 

Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA) (referent). 

Afbud fra Hans Meltofte (HM) og Simon Sigaard Christiansen (SC). 

 

1) Endelig godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 27. marts.  

Referatet fra HB-møde den 27. marts 2015 blev godkendt 

 

2) Godkendelse af dagsorden.  

Dagsordenen blev godkendt, og et nyt punkt 3d: ”Fugle Overalt” blev tilføjet dagsordenen. 

 

3) Opfølgning 

a) Hovedbestyrelsens mødeplan for 2016. Mødeplanen blev fastlagt: 

 

Fredag 29. januar kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 

Fredag 18. marts kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 

Fredag 15. april kl. 19-21.30 i DOF Sydøstjylland 

Fredag 17. juni kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 

 

Fredag 26.-28. august. Internat med ledsager i Tofte Skov. 

Fredag 14. oktober kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 

Fredag 18. november kl. 19-21.30 Dalum Landbrugsskole  

 

b) Jobbørs for frivillige, internationale projekter på dof.dk.  

 Opslag er klar og lægges på hjemmesiden.  

 

c) Felttræf 9.-10. oktober 2015 i Blåvand.  

Hovedbestyrelsen ønsker bl.a. i løbet af weekenden at mødes med interesserede feltaktive 

medlemmer, og det undersøges, hvad Feltornitologisk Udvalg har af ønsker til fælles mødeaktivitet.  

 

d) Fugle Overalt 

 Et 3-årigtprojekt: Fugle Overalt er bevilget fra Nordea-Fonden med i alt godt 8 mio. kr. 

 

4) Skagen Fuglestation 

a) Forretningsplan 

Afdelingsleder Mark Desholm præsenterede et udkast til etablerings- og driftsbudget for Skagen 

Fuglestation 2016-2018, som blev godkendt af HB med mindre ændringer. Dette forelægges nu 

repræsentantskabet til godkendelse. 
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5) Repræsentantskabsmøde og formandsmøde 

a) Gennemgang af dagsorden for repræsentantskabsmøde.  

Dagsordenen blev gennemgået. 

 

b) Aftaler vedr. formandsmødet.   

Dagsordenen blev gennemgået. 

   

6) Havørne 

 

DOF har fået henvendelse fra Naturstyrelsen vedrørende et forslag om at opsætte en kunstig 

ørnerede. Konkret drejer det sig om en rede til et havørnepar på Vestamager, der vil kunne forstyrre 

Kastrup Lufthavn.  DOF kan ikke støtte opsætning af en redeplatform, da dette er i strid med DOF’s 

natursyn. DOF vil dog ikke protestere i den konkrete sag, hvis Naturstyrelsen sætter en kunstig rede 

op. 

 

7) DOFbasen  

Efter et oplæg fra afdelingsleder Mark Desholm drøftede Hovedbestyrelsen perspektiver omkring 

udvikling af DOFbasen. 

 

8) Aktuelt  

 

Dansk naturpolitik 

EØ orienterede HB om oppositionens to seneste beslutningsforslag i folketinget: 1) Om standsning 

af fald i biodiversitet ved udtagelse af statsskov og 2) Om bedre muligheder for 

vandløbsvedligeholdelse.    

 

Internationalt 

Intet  

 

 

9) Drift og Økonomi. 

Nyt fra Fuglenes Hus 

Der er afholdt en vellykket reception for DOF’s nye direktør, Sigrid Andersen, Fuglenes Hus 10. april, 

hvor ca. 40 inviterede gæster var mødt frem for at hilse på. 

 

 

 

10) Evt. 

 

EØ mindede om, at respektive HB-medlemmer, der har kontakten til de tre fuglestationer, skal sørge 

for, at der ligger skriftlige strategiforslag til videre bearbejdning på HB’s møde i august 2015. En 

samlet DOF strategi for fuglestationer skal vedtages på repræsentantskabsmødet i efteråret 2015. 

 

 


