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Beslutningsreferat 
 
Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Lene Smith (LS), 
Simon S. Christiansen (SSC, til lørdag middag), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Ole Friis Larsen 
(OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE, til lørdag middag), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ), Stefan Stürup (SS) og Kim 
Skelmose (KS). Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA) 
(referent). Afbud fra Marco Brodde. 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse til punkt 12.b, ansøgning fra Jon Fjeldså om indsats i 
Ghana. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 17. juni 2016 

Referatet blev godkendt med en tilføjelse om, at der ikke er enighed om udtalelserne om et 
”glansbilledgalleri” under dagsordenspunkt 6.  

3. Strategi 2017-2020 
 
Strategiarbejdsgruppen havde forberedt et gruppearbejde med henblik på at involvere 
hovedbestyrelsen. Grupperne gav efterfølgende deres input i plenum. Strategiarbejdsgruppen 
indarbejder disse input, som drøftes igen på Hovedbestyrelsens møde den 14. oktober.  
Hovedbestyrelsen lagde vægt på at opnå en meget høj grad af inddragelse i tilblivelsesprocessen 
for strategien. Lokalafdelingerne kommer med input til direktøren under besøgsrunden, der er i 
slutfasen. Der har desuden været afholdt lokalafdelingsseminar, kvindeseminar og 
medarbejderseminar, som har givet mange gode forslag til strategien. Det er hensigten, at 
Repræsentantskabet ligeledes inddrages. Derfor vil direktøren gå videre til REP-FU med et forslag 
om, at vi på efterårets repræsentantskabsmøde afsætter tid til debat. Særligt temaet ”Aktive 
medlemmer” vil være vigtigt at få drøftet med Repræsentantskabet. Diskussionerne skal være med 
til at sikre, at DOFs sekretariat får lavet relevante handleplaner på området. 
Strategiarbejdsgruppen laver en plan for debatten på Repræsentantskabsmøde, som direktøren 
efterfølgende aftaler med REP-FU.  
Desuden blev tidsplanen for strategiarbejdet revideret. Når Repræsentantskabet har drøftet 
strategien 12. november 2016, så vil der efterfølgende være behov for at skrive og tilrette 
dokumenter. Den endelige vedtagelse af strategi 2017-2020 vil derfor komme på 
Repræsentantskabets dagsorden 22. april 2017.  
 

4. Internationale aktiviteter og BirdLife-samarbejde 
  
- Oplæg om BirdLifes strategi sammenholdt med DOFs strategi 

 
Steffen Brøgger-Jensen havde lavet en sammenlignende analyse af, hvad DOF har formuleret i sin 
nuværende strategi i forhold til hvad BirdLife International vil have partnerorganisationerne til at følge. 
Dette var tænkt som oplæg til en overvejelse af, hvad det er for retninger, DOF har taget. 
Konklusionerne er, at DOFs strategi og naturpolitik generelt stemmer fint overens med BirdLife 
Internationals strategi og naturbeskyttelsesprogrammer, hvad angår fuglebeskyttelse og beskyttelse af 
levesteder og lokaliteter. DOF har fokus på naturbeskyttelse og de forhold, der medfører direkte 
påvirkninger på fuglenes og naturens bevaringstilstand. 
 



 

 
Hovedbestyrelsesmøde 26. – 28. august 2016 

Tofte Skov 
 

 

2 
 

Hvad angår underliggende udfordringer for miljø- og naturtilstanden, herunder klimaændringer, ikke-
bæredygtig udnyttelse af naturressourcer mv, har DOF ikke formuleret indsatsmål eller politikker. DOF 
har taget enkeltstående beslutninger, som understøtter bæredygtighedsinitiativer (som fx. DOFs 
medlemskab af FSC), og DOFs jagt- og vildtforvaltningspolitik bygger på princippet om bæredygtig 
udnyttelse af fuglebestande. DOF har ikke formuleret en strategisk indsats omkring en bæredygtig 
adfærd som forening eller en udadrettet politik for bæredygtighed i det danske samfund. DOF har i 
højere grad fokuseret på effekten af miljø- og klimaændringer snarere end årsagerne. Det bør drøftes, 
om DOF skal tage medansvar for en bredere indsats mod klimaændringer, ikke-bæredygtig udnyttelse 
af naturressourcerne, miljøforringende aktiviteter og politikker.  

Det blev besluttet at fremsende Steffen Brøgger-Jensens analyse til Internationalt Udvalg med henblik 
på videre inddragelse og drøftelser. 
 

- Oplæg om BirdLifes kommende fundraisingkampagne 
  

Mark Desholm orienterede om, at BirdLife International planlægger en fundraisingkampagne om 
pingviner, der søges gennemført med flest mulige partnere i verden, herunder DOF. Grundtanken er, at 
BirdLife International i samarbejde med et stort markedsføringsbureau udvikler en 
verdensomspændende kampagne, som skal have flere års varighed med en fælles platform for 
indsamling af penge og opmærksomhed på fugle globalt. Hver national partner oversætter og anvender 
kampagnematerialet til fundraising i eget land, og de indsamlede midler fordeles efter en - endnu ikke 
nærmere aftalt - fordelingsnøgle. Målet er at få nye målgrupper interesserede i fuglenes sag og at bede 
dem om pengedonationer. BirdLife International søger hermed at tilnærme sig måden, som store 
internationale organisationer som Greenpeace og WWF arbejder på. Til formålet er udvalgt pingviner, 
med den begrundelse af de er nuttede og kan vække medfølelse hos personer, der ikke i forvejen har en 
stor interesse for fugle. Det vil blive tydeliggjort for donoren, at pengebeløb går til flere formål. En andel 
af beløbet går til konkrete pingvinbeskyttelsesprojekter i Sydafrika, Argentina, mv., mens også BirdLife 
International og DOF modtager en andel af pengene. DOF vil anvende sin andel til at kæmpe fuglenes 
sag i Danmark.  
 
Hovedbestyrelsen godkendte, at Mark Desholm arbejder videre med ideen til en pingvin-kampagne som 
et forsøg, hvor DOF afdækker potentialet i international fundraising. Kampagnen må ikke parasitere på 
DOFs eksisterende donorer eller indtægtskilder, og den skal tilrettelægges, så det ikke malker 
naturbeskyttelsesbidraget. Det skal sikres, at kampagnen rammer helt andre målgrupper end de, der er 
medlemmer og hidtil har støttet DOF økonomisk. 

 
- Gruppearbejde om DOFs internationale arbejde 

 
Konklusionerne på gruppearbejdet kan sammenfattes til, at Hovedbestyrelsen gerne ser, at DOF er mere 
aktiv fremover i BirdLife og BirdLife Europa. Der er et underskud af arbejdskraft Fuglenes Hus til at 
bakke op om dette politiske arbejde. Hovedbestyrelsen ønsker en opfølgende diskussion på 
førstkommende møde. 

 
5. Evaluering af DOFs FSC-medlemskab 

 
Henrik Wejdling orienterede om DOFs medlemskab. Hovedbestyrelsen tog evalueringen til efterretning 
og besluttede, at DOF fortsætter FSC-medlemskabet. EØ roste HW for hans indsats i FSC-
organisationen.  
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6. Opfølgning  
 

a. Skal der fortsat være medlemsaktiviteter bagerst i Fugle & Natur?  
 
Fugle & Natur kunne blive et mere inspirerende medlemsblad, hvis der var lidt flere sider med 
redaktionelt stof. Derfor har Hovedbestyrelsen drøftet forskellige muligheder for at udvide antallet 
af sider med artikler. Hovedbestyrelsen ønsker at afdække holdninger og økonomiske 
omkostninger. En løsningsmodel kunne være simpelthen at gøre bladet 8 sider tykkere. En anden 
mulighed er, at annonceringen af møder og ture reduceres til nogle få linjer for hver lokalafdeling. 
HB er positiv overfor at imødekomme ønsket om mere redaktionelt stof og besluttede, at dette skal 
drøftes nærmere på det kommende Formandsmøde 12. november 2016, før HB træffer beslutning. 

 
b. evaluering af Caretakerprojektet 

 
Medarbejderne i Fuglenes Hus har lavet en evaluering af Caretakerprojektet. Hans Meltofte har i 
den forbindelse indgivet sine kommentarer. Hovedbestyrelsen mener, det er vigtigt, at erfaringerne 
fra Caretakerprojektet tages med i de fremtidige projekter. Et omdrejningspunkt er sparring 
mellem de frivillige og ansatte i Fuglenes Hus, der indgår i et gensidigt forpligtende samarbejde, 
hvor aftaler formuleres og tidsplaner overholdes. Her er det særlig vigtigt at få nedsat følgegrupper 
med omhu. Der nedsættes derfor på det kommende HB-møde en redaktions-følgegruppe for Atlas-
projektet.  

 
c. medlem af Naturpolitisk Udvalg.  
 

Mogens Hansen er udpeget som nyt og ekstra medlem af Naturpolitisk Udvalg. HB tog dette til 
efterretning. 

 
7. Skagen Fuglestation  

Hovedbestyrelsen gennemgik udkast til vedtægterne for Skagen Fuglestation med henblik på 
forbedringer og sproglige rettelser. Nils-Erik Norsker og Sigrid Andersen fortsætter arbejdet med 
samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen. Ansættelsesprocessen for rekruttering af en naturvejleder 
til Skagen Fuglestation er i gang. Der er kommet 32 ansøgninger til naturvejlederstilingen. 
Hovedbestyrelsen afventer, at SKAFVEN holder generalforsamling. Arbejdet med at etablere 
hjemmeside for Skagen Fuglestation sættes i gang nu. 

 
8. Drift og økonomi  

 
a. Halvårsregnskab 

 
Hovedbestyrelsen godkendte DOFs regnskab pr. 30. juni 2016. 

 
b. Naturbutikkens forretningsplan 

 
Lars Engmark orienterede om forretningsplanen, der skal danne grundlag for, at Naturbutikken får 
en forbedret indretning med gode rammer for medlemmerne. Tanken er, at medlemmer, 
samarbejdspartnere og gæster kan mødes på kryds og tværs i stueplan til højre for indgangen. 
Forretningsplanen kan være et underbilag til strategien.  
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9. DOFs it-planer  
 
Mark Desholm orienterede om de igangværende IT-opgaver og planerne for kommende opgaver. 
Hovedbestyrelsen konstaterede, at der er behov for finansiering af IT-vedligeholdelsesopgaverne. 
Hovedbestyrelsen ønsker at tidsplanen for it-opgaverne opdateres med en ressourceoversigt og at 
den tages op i Hovedbestyrelsen hvert halve år. DOFT tidsskriftdatabasen har været behandlet på 
et separat møde og den skal nu indarbejdes i IT-arbejdsplanerne. 
 

10. DOFs lovfæstede udvalg 
 
Hovedbestyrelsen tog en indledende diskussion om roller og valgprocedurer i forbindelse med 
udvalg og faglige grupper beskrevet i § 10 i DOFs vedtægter: http://www.dof.dk/om-dof/vision-og-
mission/vedtaegter-for-dof. Hovedbestyrelsen nedsætter et udvalg bestående af Egon Østergaard, 
Ole Friis Larsen, Nils-Erik Norsker og Sigrid Andersen, der laver et diskussionsoplæg til struktur og 
den videre proces i DOF.  

 
11. Forslag om projekt Fugle i byen  

 
DOF har modtaget et forslag fra medlem Arne Arcel til operation ”Fuglene tilbage i byen”. 
Hovedbestyrelsen finder tankerne om mere natur i byen interessant, og Sigrid Andersen besvarer 
henvendelsen. 
 

12. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik- Punkterne blev udskudt til kommende HB-møde 
b. Internationalt 
 
- Proces vedrørende støtte til CO2-projekter 
 
Et ad hoc-udvalg under Internationalt Udvalg har arbejdet med forslag til opkøb af degenereret 
skov og været i dialog med BirdLife-partnere i Nepal, Kenya, Ghana og Jocotoca Foundation i 
Ecuador. Sagsbehandlingen opleves som langsommelig, hvorfor ad hoc-udvalget stadig råder 
over den økonomiske pulje. Hovedbestyrelsen godkender, at ad hoc-udvalget kan handle, når 
der opstår en velegnet købsmulighed, så man umiddelbart kan forelægge forslag til køb for HB. 
Desuden bifalder bestyrelsen, at dialogen med BirdLife International omkring kommende 
investeringsforslag fortsættes. 
 
- Ghana-projekt 
 
Hovedbestyrelsen har modtaget en ansøgning fra Internationalt Udvalgs formand, Jon Fjeldså 
om midler til, at DOF fortsat medvirker til aktiviteter i Vestafrikas savannezone. 
Hovedbestyrelsen mener, at der fagligt og naturpolitisk er potentiale i Vestafrika. Egon 
Østergaard og Steffen Brøgger-Jensen mødes 16.9.2016 med Jon Fjeldså for en nærmere 
drøftelse af muligheder for en revideret indsats i Vestafrika. 

 
13. Eventuelt 

HB-mødet i marts skal flyttes, Sigrid Andersen sørger for indkaldelse i Doodle. 

  

http://www.dof.dk/om-dof/vision-og-mission/vedtaegter-for-dof
http://www.dof.dk/om-dof/vision-og-mission/vedtaegter-for-dof
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