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Beslutningsreferat 

 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Hans Meltofte (HM), Nils-Erik Norsker (NEN), Lene Smith (LS), Kirsten 

Marie Haugstrup (KMH), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Kim Skelmose (KS), Simon 

Sigaard Christiansen (SC), Marco Brodde (MB) og Stefan Stürup (SS). Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark 

(LE) og Sigrid Andersen (SA) (referent). 

Afbud fra Henrik Wejdling og Steffen Brøgger-Jensen. 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt, og nyt punkt blev tilføjet: Navnegruppen. 

 
2. Endelig godkendelse af referat fra HB-mødet 21. august 2015 

 
Referat fra HB-møde den 21. august 2015 blev godkendt.  

 
3. Opfølgning 

 
a. Evaluering af lokalafdelingsseminar 

 
HB vurderede, at det var et vellykket lokalafdelingsseminar og uddelte ros til både forberedelsesgruppen og 
til oplægsholder Torben Stenstrup.  Det er vigtigt at få samlet op på de resultater, der kom ud af seminaret. 
Planlægningsgruppen mødes en sidste gang og afslutter arbejdet for at bringe arbejdet videre til 
Repræsentantskabet og til strategiarbejdsgruppen. 
 
 

b. Pandion 
 
Tine Stampe afholder møde med Henrik Haaning, når han er kommet hjem fra Grønland med henblik på 
aftale om skriftlige bidrag til Pandion. Ambitionen er, at der kommer en up-date hver 14. dag med nyt stof. 

Eksperimentel fase pågår i øjeblikket for at se, om vi rammer målgruppen. Vi skal gøre opmærksom på, at 
der pågår overvejelser om indholdet på Pandion. 
 
 

c. Børn & Unge talentprogram, økonomisk ramme 
 
Hovedbestyrelsen drøftede både den økonomiske ramme for B&U talentprogrammet og de praktiske 
rammer for gennemførsel. Det blev besluttet at opretholde ideen om et talentprogram, men at gå væk fra 
weekendture. 
Marco Brodde og Lene Smith kobles på Marie Stauns arbejde med at kvalificere oplægget yderligere. 
Punktet tages op på formandsmødet i november 2015 for at høre, om lokalafdelingerne vil være med på 
ideen med talentprogrammet. Det vil være en forudsætning for succes, at lokalafdelingerne løfter en del af 
opgaven, så programmet koordineres fra Fuglenes Hus og gennemføres af lokale frivillige. Det er desuden 
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en forudsætning for talentprogrammets gennemførelse, at pengene kan tilvejebringes. Derfor skal der 
sendes ansøgninger til eksterne fonde, og lokalafdelingerne opfordres til at afsætte puljer til formålet. 
Eksempelvis har DOF Nordjylland en pulje til Børn & Unge arbejdet. Betalingen for togbilletter og kost kunne 
komme fra lokalafdelingerne, der også udpeger de unge talenter.  
 
 

d. Fuglestationer på dof.dk, status 
 
Det er meget positivt, at Blåvand Fuglestation vil bane vejen for platformen. Skagen Fuglestation bør også 
være med i pilotfasen. Processen er sat i gang og skal være afsluttet til december. Tine Stampe arbejder 
videre på dette. 
 
 

e. Fuglestation Blåvand, revideret strategi 
 
Blåvand Fuglestation har fremsendt en redigeret strategi, som Hovedbestyrelsen tog til efterretning. Dette 

bidrag kommer til at indgå i DOFs Fuglestationsstrategi på lige fod med bidrag fra de øvrige fuglestationer. 

 
f. Indledning til fuglestationsstrategi 

 
Ole Friis Larsen, Marco Brodde og Kim Skelmose skriver DOF-Fuglestationsstrategien sammen på baggrund 

af Ole Friis Larsens indledende kapitel med tilføjelse af baggrundshistorien fra DOF’s fuglestationer. 

Hovedbestyrelsen er meget interesseret i at følge med i fuglestationernes arbejde. 

 
g. Møde med Feltudvalget  

 
Feltudvalget og Hovedbestyrelsen holder fælles møde den 10. oktober på Blåvand Fuglestation. Formand for 
Feltudvalget, Christian Birchwald, byder velkommen og fortæller lidt om, hvad Feltudvalget forventer, der 
skal komme ud af aftenens møde. Simon Christiansen og Marco Brodde er ordstyrere på mødet. 
Hovedbestyrelsen ser frem til dialogen med feltornitologerne. 
 

 
4. HB’s punkter til repræsentantskabsmøde 

 
Hovedbestyrelsen drøftede punkter til efterårets repræsentantskabsmøde. Sigrid Andersen bringer disse 

forslag videre til Repræsentantskabets Forretningsudvalg, som mødes den 14. oktober med henblik på at 

gøre dagsordenen klar. 

  

 
5. HB’s punkter til formandsmøde  

 
Hovedbestyrelsen drøftede punkter til kommende formandsmøde.  Der er indkommet punkter fra tre 

lokalafdelingsformænd til dagsordenen. Knud Flensted sættes på dagsordenen til at give en opfølgning på 

samarbejdet med Naturstyrelsen vedr. beskyttelse af redetræer. 
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6. Fugle Overalt-projektet 

 
 
Hovedbestyrelsen ønsker at få lokalafdelingernes rolle i Fugle Overalt projektet uddybet sammen med en 

beskrivelse af, hvordan de inddrages aktivt. Projektleder Tine Due skal tage initiativ til at mødes med 

følgegruppen hurtigst muligt og inden næste Hovedbestyrelsesmøde. Desuden skal der være indarbejdet 

milepæle i projektnotatet. 

 
7. Skagen Fuglestation 

 
a. Status for det Grå Fyr – naturvejledertilskud 

 
Vi afventer at høre nærmere fra Friluftsrådet efter den 27. oktober, hvor ansøgningen behandles. 
 

b. Strategi for Skagen Fuglestation 
 

Strategi for Skagen Fuglestation er undervejs. Kim Skelmose og Mark Desholm arbejder på den. 
 

8. Falkejagt.  
 
Udgår.  

 
9. Intern kommunikation i DOF 

 
Fuglenes Hus har gennem nogle måneder arbejdet på at forbedre vilkårene for den interne kommunikation i 

DOF. Der er lagt ressourcer i udviklingen af et medlems log-in forbundet med medlemsdatabasen.  

DOF’s kompetencer på IT og kommunikation har imidlertid været under stærkt pres i 2015. Samtidig er 

vurderingen, at webudviklingsopgaverne bliver meget dyre, fordi de kræver samspil mellem Navision og en 

åben webplatform.  

Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal arbejdes videre med et justeret fokus baseret på de 

frivilliges ønsker, som går i retning af dialogforum og fildeling. Sigrid Andersen undersøger mulighederne for 

at etablere et fildelingsværktøj. 

 
10. Strategiproces 

 

a. Drøftelse af oplæg til aktiv medlemsinddragelse 
 
Hovedbestyrelsen kommenterede på strategiarbejdsgruppens oplæg til medlemsinddragelse i den 
forestående strategiproces. Ud over de skitserede fora, så bør Felttræf spørges om, hvordan DOF kan 
understøtte dialogen. Strategiprocessen sættes på dagsordenen til det kommende repræsentantskabsmøde, 
og på baggrund af disse input arbejder strategiarbejdsgruppen videre. 
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11. Drift og økonomi 
 

a. Budget 2016 

 

Økonomichef Lars Engmark præsenterede budgettet for 2016. Der budgetteres med en omsætning på 42,3 

mio. og et resultat på 128.000 kr. Naturbutikken skal have øget fokus på nøgletal, og der skal laves en ny 

forretningsplan for Naturbutikken i 2016. Hovedbestyrelsen besluttede, at der skal arbejdes videre med at 

forsøge at få sponsorater. Der investeres i renovering af bygning på Vesterbrogade. Det skal forsøges at 

finde fondsbevillinger til renoveringen af Fuglenes Hus. Der budgetteres desuden med afvikling af et 40-års 

jubilæum for punkttællingsprogrammet.  

b. Sponsorbil  
 
Hovedbestyrelsen gav mandat til, at Fuglenes Hus arbejder videre med ideen om en sponsorbil. Det er 

fortsat en forudsætning, at det medfører en økonomisk fordel for DOF. 

 
12. Simplificering af Orienteringspunkter i HB’s dagsorden 
 
Orienteringspunkter på Hovedbestyrelsens dagsorden bliver fremover struktureret i følgende punkter: 
A1. Lokalafdelinger  
A2. Udvalg, grupper og HB’s arbejdsgrupper 
A3. Projekter 
A4. Kommunikation 
A5. Eksterne udvalg og repræsentationer 
 
13. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
1. Møde med Landbrug og Fødevarer 

 

Egon Østergaard, Henrik Wejdling og Mark Desholm har været til møde på Axelborg med Lars Hvidtfeldt og 

Lone Andersen, der er med i formandsskabet for Landbrug og Fødevarer. Man drøftede et muligt 

samarbejde, kaldet Fugletjek, som er noget den enkelte landbrugsejendom går med i for at styrke fokus på 

fuglene i agerlandet. Mark Desholm arbejder videre med at kvalificere ideen sammen med to medarbejdere 

fra Landbrug & Fødevarer.  

Tanken er at afprøve, om landbrugsproduktion og konkret fuglebeskyttelse kan gå hånd i hånd.  

 
2. Collective Impact 

 

DOF er blevet inviteret til at deltage i initiativet Collective Impact. Steffen Brøgger-Jensen træder ind i 

styregruppen. Henrik Wejdling træder ind i det spor, der hedder ”Natur i landbrugslandet”. Knud Flensted 

foreslås at træde ind i sporet om Jordfordeling. 
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3. Naturpolitiske initiativer. ”Bevar de danske enge”  

 
Regeringen fremsætter lovforslag om tilbagerulning af den tidligere regerings vedtagelse af forbud mod 

sprøjtning og gødskning af arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. I den forbindelse vil DOF lave 

en kampagne, som får navnet ”Bevar de danske enge”. Hensigten er at skabe opmærksomhed om, at en 

ugødet og usprøjtet eng er levested for mange fuglearter, blomsterarter og insektarter. De tiltrængte 

forbedringer, som kunne være opnået på engene, vil ikkeblive realiseret, hvis lovforslaget vedtages. 

Hovedbestyrelsen godkendte, at kampagnen afvikles i efteråret 2015. Startskuddet bliver formandens leder 

og artikler i Fugle og Natur i november måned. 

 

4. Møde med Miljø- og Fødevareministeren 

Egon Østergaard redegjorde i korte træk for ”hilse-på- mødet” mellem Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer 

Hansen og DOF. Mødet fandt sted den 25. august 2015 og sammen med Egon Østergaard deltog Marco 

Brodde, Steffen Brøgger-Jensen, Hans Meltofte og Sigrid Andersen fra DOF. 

5. Følgegruppe for Den Danske Naturfond 

Egon Østergaard deltager, når følgegruppen afholder sit første møde. DOF Fyn har leveret et meget flot 

inspirationskatalog til Den Danske Naturfond med forslag til konkrete arealer på Fyn, der kan løftes. ”Mere 

natur til Fyn” er en meget interessant bog udarbejdet af Naturpolitisk Udvalg, DOF Fyn med bidrag fra Niels 

Andersen, Kurt Due Johansen, Steen Lauritsen, Henrik Mørup-Petersen og Børge Langkilde Rasmussen, som 

alle fortjener stor ros. 

 
b. Internationalt 

 
1. Ghana-rapport 

 
Hovedbestyrelsen takker for afrapporteringen og ser frem til, at de faglige rapporter også foreligger. Alex 

Rosendal inviteres til at præsentere projektet og de tanker om fremtidige perspektiver, som Internationalt 

Udvalg har gjort sig, på det kommende repræsentantskabsmøde. 

 
2. BirdLife rejserapport 

 
Charlotte Mathiassen og Thomas Lehmberg har været til partnerskabsmøde hos BirdLife i Cambridge i 24.-
26. september, og Hovedbestyrelsen takker for afrapporteringen. 
 

14. Eventuelt 
 

a. Feltornitologernes 10 bud 
 
Hovedbestyrelsen beder Feltornitologisk Udvalg og Naturpolitisk Udvalg om at færdiggøre dokumentet i 
fællesskab, hvorefter det er godkendt. 
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b. Navnegruppen 

 
Hans Meltofte redegjorde for status i Navnegruppen (NAG), der på baggrund af ny viden om fuglenes 
systematik arbejder på en ny liste med danske fuglenavne ud fra systematikken i Howard & Moore, som 
anbefalet af Videnskabeligt Udvalg. Der er imidlertid opstået nogle interne modsætninger i gruppen, som 
HB prøver at finde en løsning på. 
 

c.  Fugleåret. 
 
Peter Lange løfter en meget vigtig opgave med at sikre, at Fugleåret udkommer. Hovedbestyrelsen er meget 
taknemmelig for dette arbejde, der er meget afgørende for, at publikationen bliver en realitet. Der rettes en 
stor tak til Peter Lange. 
 


