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Referat 

Repræsentantskabsmøde den 17. og 18. november 2018 

Dalum Landbrugshøjskole, Fyn 

 

 

1. Valg af dirigenter og referenter 
Som kommentar til mødets start blev det nævnt, at det ved tilmeldingen bør nævnes om 
man er suppleant i lokalafdelingen.  
Morten Møller Hansen (dirigent lørdag) og John Hansen (dirigent søndag) blev 
enstemmigt valgt som dirigenter.  

Forslåede referenter fra Fuglenes Hus (Sigrid, Mark, Knud og Ann-Britt) blev enstemmigt 
valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Det blev indskudt, at beslutningen om indmelding af Christian Hjort til 
Repræsentantskabet bliver taget op som punkt 4a.  
Dagsordenen blev enstemmigt godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Det blev nævnt, at der i referater skal nævnes genvalgte medlemmer til bestyrelse- og 
repræsentantskab. Referatet fra sidste møde blev enstemmigt godkendt. 
Der blev spurgt til, hvornår man kan forvente at få svar på opfølgende spørgsmål til 
referater. Fuglenes Hus er ansvarlige for, at det bliver gjort indenfor en rimelig 
tidsperiode. 
 

4. Formandens halvårsberetning 
Egon Østergaard startede sin beretning med at fremhæve og takke for de mange gode 
DOF aktiviteter, der foregår lokalt. Han bragte desuden en status på nogle af de emner, 
der har fyldt meget siden sidste repræsentantskabsmøde. 

Falkejagt er en realitet i Danmark fra 1. september 2018. Dansk Folkeparti fik lovforslaget 
vedtaget til DOFs store beklagelse. 

Afbeskyttelse af Natura 2000-områder er noget af det, som DOF har brugt mange kræfter 
på at forsøge at bremse. Der er lavet et rigtig flot og meget stort arbejde i 
lokalafdelingerne med at afgive høringssvar, og i forlængelse heraf har DOF for et par 
uger siden indsendt en klage til EU-Kommissionen, idet DOF ikke mener, at Danmark selv 
kan beslutte at tage naturområder ud af Natura 2000-beskyttelsen. 

Det blev samtidig klart, at flere Ramsar-områder ligeledes er ved at blive afbeskyttet. 
Ramsar-sekretariatet kan ikke bekræfte, at Danmark officielt har søgt om tilladelse til af 
afbeskytte arealer. Derfor har DOF indgivet klage til Ramsar-sekretariatet. 
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Henrik Wejdling er blevet valgt som ny næstformand. Den tidligere næstformand, Steffen 
Brøgger-Jensen er udtrådt af hovedbestyrelsen, da posten ikke er forenelig med hans nye 
job som programchef i 15. juni Fonden. 

DOF har modtaget en arv efter Ole Hans Wilhelm Rasmussen på 4,2 mio. kr. Det er 
efterfølgende besluttet i samråd med DOF Nordsjælland og DOF København, at et beløb 
på 2,6 mio. kr. overføres til Fugleværnsfonden til opkøb af område i Nordsjælland, og 1,6 
mio.kr. reserveres til arbejdet med DOF’s fuglestationer. Det er den største arv DOF hidtil 
har modtaget. 

DOFs rammestrategi er omsat til strategiske handleplaner, som opdateres og justeres 
løbende. Repræsentantskabet vil blive informeret med jævne mellemrum om fremdriften. 

Atlasprojektet nærmer sig sin afslutning med kvalitetssikring og skrivearbejde. Atlas III 
redaktionsprocessen benytter faste skabeloner for tekstindhold og grafik. Der er nedsat 
en skrivegruppe bestående af en lang række forfattere og med chef for DOFs 
Naturafdeling, Mark Desholm, som hovedredaktør. 

En opgørelse fra Altinget over tilslutningen til de grønne organisationer viser, at DOF er 
gået en anelse frem i medlemstal, mens en række af de større, grønne organisationer 
oplever en reduktion i medlemstal. Det er positivt, at DOF får flere medlemmer. 

DOF har 1. november 2018 indsendt en ansøgning til Aage V. Jensens Fonde om et nyt, 
stort projekt for aktive feltornitologer, projektet kaldes eFugl. Repræsentantskabet vil 
høre nærmere om projektet, hvis projektet bevilges penge. 

Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum er gået sammen om udvikling af Den 
Nationale Artsportal, som har modtaget fondsstøtte til at blive gjort færdig. DOFbasen 
skal fortsat udvikles, så den kan matche Artsportalen, når den bliver klar til at modtage 
data fra DOFbasen. På nuværende tidspunkt bidrager DOFbasen allerede med ugentlige 
dataleverancer til GBIF, Global Biodiversity Information Facility. 

East Atlantic Flyway Initiative er et fælles trækfugleinitiativ, der foregår under en fælles 
BirdLife ramme. DOF har som ambition at være med i dette arbejde, og der foregår i 
øjeblikket dialog med Ghana Wildlife Society om mulighederne for at lave en fælles 
projektansøgning. 

GPS-ørneprojektet indsamler spændende informationer om, hvordan de unge havørne 
bevæger sig rundt i landskabet. 

Der har været afholdt Nordisk Kongeørne-symposium i Lille Vildmose med stor 
deltagertilslutning.   

Vi er i gang med at etablere en elektronisk tidsskriftdatabase med DOFT, så alle artikler 
fra 1906 og frem bliver søgbare og tilgængelige elektronisk. 

Ørneklub for børn er et nyt initiativ, der lige nu er i pilotfasen i københavnsområdet. 

DOF har udarbejdet en designmanual, som skal bruges af sekretariatet og Naturbutikken, 
så vi får ensrettet brugen af logoer. 
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DOF er aktiv på Naturmødet og vil atter i 2019 deltage. Der var tak til opbakningen fra 
lokalafdelingerne i Nordjylland og Nordvestjylland samt fra Fuglenes Hus. Egon 
opfordrede til at gå ind på linket og høre partilederdebatten 2018, som kan ses på 
http://naturmoedet.dk/ 

Naturpolitisk har det seneste halve år budt på aktiviteter omkring EU’s kommende 
landbrugspolitik ”Common Agricultural Policy”, CAP. Der har været afholdt møder med 
den nye miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, og med Christian Rabjerg 
Madsen fra Socialdemokratiet. 

Vildtforvaltningsrådet har diskuteret kirkeuglernes fremtid. DOF ønsker ikke en udsætning 
af kirkeugler, da problemet er, at der mangler levesteder til dem. Med hensyn til ulve har 
DOF den holdning, at dyrelivet skal være så naturligt som muligt. Det, der kommer af sig 
selv, skal være velkommen. (I parentes bemærkes, at dette ikke gælder mårhund, der ikke 
er kommet af sig selv – DNA-analyser har vist, at mårhunde er undsluppet fra et tidligere 
opdræt ved Lemvig).  

Møder med Landbrug & Fødevarer om vibe-tiltag, da L&F viser interesse for at 
samarbejde med DOF om, hvad landmændene kan gøre for at hjælpe viben, uden at det 
går ud over deres tilskudsordninger. 

Toke Nyborg er DOFs nye international naturpolitisk medarbejder, der koordinerer 
samarbejdet med BirdLife International. Lene Smith og Sigrid Andersen har været til 
verdensmøde med BirdLife International, det foregik i Belgien. 
 

4a. Valg af direkte medlem til repræsentantskabet 
Repræsentantskabet besluttede at tilføje et Punkt 4a til dagsordenen.  

Christian Hjorth blev valgt som direkte medlem af repræsentantskabet. 
 

5. Valg af to medlemmer til hovedbestyrelsen. 
Der var opstillet to kandidater, Andreas Winding Mønsted og Anders Horsten. Andreas 

Winding Mønsted blev valgt for en to-årig periode og Anders Horsten blev valgt for en et-

årig periode.  

John Hansen mindede forsamlingen om, at der ved valg opfordres til, at indstille lige 

mange kvindelige og mandlige kandidater. 

Det understreges, at valget af Anders og Andreas var i henhold til alle formalia.  

 

6. DOFs Fuglestationer 
 
6a.1 Beretning fra Fuglestationsudvalget. 
Simon S. Christiansen fik tilladelse til at indlede med en kort beretning fra 

Fuglestationsudvalget, for at repræsentantskabet kunne få mulighed for at 

http://naturmoedet.dk/
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stille spørgsmål til beretningen, mens Simon fortsat var til stede på mødet. 

John Friisenvænge forslog crowdfunding som kilde til at analysere lydoptagelser fra 

fuglestationerne. Simon S. Christiansen bekræftede, at det oftest er manpower, der er 

den begrænsende faktor, når data skal analyseres og bearbejdes. 

My Størup spurgte til, hvordan det går med at rekruttere frivillige kræfter på 

fuglestationerne og fik det svar, at det er en vanskelig opgave at finde de frivillige, som 

har mulighed for at arbejde på fuglestationerne. Det skyldes til dels indretningen af det 

danske arbejds- og uddannelsesmarked. 

Ole Friis Larsen orienterede om, at der netop har været afviklet et træktællerkursus ved 

Gedser fuglestation med god deltagelse fra DOF UNG’ere. Han savnede dog opbakning fra 

den ældre generation, der efter hans overbevisning også er i stand til at bidrage med at 

tælle fugletræk ved fuglestationerne. 

Der planlægges desuden i 2019 et kursus i databearbejdning på fuglestationerne.  

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 

 

6a.2 Fuglestationsstrategi 
Fuglestationsudvalget havde udarbejdet et oplæg til DOFs fuglestationsstrategi 2019-

2024. Simon S. Christiansen præsenterede den fælles strategi, som hviler på et fælles 

værdigrundlag med fokus på fuglene sag, fugleoplevelser, indsamling af viden, 

bearbejdning af data, vidensdeling og fællesskaber for alle aktive på og omkring 

fuglestationerne. 

Der var spørgsmål til økonomien på fuglestationerne. Det er en opgave for 

Fuglestationsudvalget at beslutte størrelsen af diæterne for ringmærkere og 

observatører. 

Repræsentantskabet vedtog DOFs Fuglestationsstrategi 2019-2024. 

 

6b Fuglestationsøkonomi 
Repræsentantskabet havde en debat om finansiering af fuglestationerne. Arbejdet var 

tilrettelagt på baggrund af nogle arbejdsspørgsmål. Hver gruppe rapporterede i plenum 

sine drøftelser, der er opsummeret herunder på tværs af arbejdsgrupperne. 

Hvordan sikrer vi, at fuglestationernes økonomi fremadrettet og på langt sigt? 

• Fuglestationerne skal ind i DOF’s regnskab, dvs. have et årligt driftstilskud, så de kan 
disponere fremadrettet. 

• Der skal aftales et fast årligt beløb til driftsmidler til fuglestationerne. Det er ikke 
meningen at DOF skal gå tiggergang hos lokalafdelingerne. 

• Fuglestationerne skal fremgå i regnskabet med en selvstændig budgettering og det skal 
ikke rodes sammen med lokalafdelingernes økonomi. 
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• Fuglestationernes økonomi kan sikres gennem kontingentstigning: 630.000 kr. divideret 
med 17.000 medlemmer giver en kontingentstigning på 37,50 kr. pr. medlem. Der er en 
tro på, at DOF ikke vil miste særlig mange medlemmer på det.  

• Kontingentforhøjelse skal indgå i overvejelserne. 

• Man kan godt tage noget fra kontingentet og give til fuglestationerne. 

• Grundbeløbet til lokalafdelingerne omfordeles, så også fuglestationerne får nogle af 
pengene.  

• Der skal ses nærmere på, om fuglestationen kan generere nogle flere indtægter. 

Skal DOF lave en intern omfordeling, så også fuglestationerne får del i kontingentmidlerne 
fremover? 

• Man er ikke afvisende overfor en procentuel omfordeling af kontingentmidler. Men DOF 
skal holde fast i den nuværende model, hvor medlemmer udløser tilskud. 

• DOF centralt skal påtage sig finansiering og administration af fuglestationerne. 

• Det er OK med omfordeling af kontingentmidler, men procenter mv. kan vi ikke forholde 
os til. Til gengæld vil vi have, at fuglestationerne leverer noget tilbage, nemlig 
undervisning og ture ved fuglestationerne uden at vi skal betale for det. 

Beskriv hvad der i så fald skal vægtes højest ved en intern omfordeling. 

• Der skal i forbindelse med en omfordelingsnøgle vægtes et højere fast beløb til hver 
lokalafdeling, dette for at forebygge at lokaldelinger med få medlemmer kommer i 
klemme økonomisk. 

• Der skal være ordentlige forhold ift. løn og bolig på fuglestationerne. 

• Der skal ikke tages af de midler lokalafdelingerne allerede har sparet op, dvs. der skal ikke 
tages af lokalafdelingernes egenkapital. 

• Der skal tages hensyn til lokalafdelingernes forpligtelser med B-fuglestationerne, 
eksempelvis Keldsnor Fuglestation, som DOF Fyn har ansvaret for. 

• Løn til naturvejlederen ved Skagen Fuglestation er en opgave for hovedforeningen at 
finansiere. 

Skal de tre A-fuglestationer sidestilles med en lokalafdeling? Hvad er stemningen for det? 

• De tre A fuglestationer skal ikke sidestilles med en lokalafdeling. 

• Nej, de skal betragtes som selvstændige enheder med et årligt budget. 

• Ja, det er i orden at se fuglestationerne på niveau med en lokalafdeling, så de kan få en 
retfærdig andel af kontingentpengene. 

Hvordan skal en tilskudsordning, i givet fald, se ud? 

• Det skal være en procentuel reduktion i lokalafdelingernes tilskud pr. medlem. 

• Man kan afsætte 20 % af kontingentmidlerne til hver af lokalafdelingerne (10%) og 
fuglstationerne (10%), alternativt 15-16%. 

• Det er hovedforeningen, der betaler til fuglestationerne efter at der er lavet en 
omfordelingsnøgle. 

• Det skal overvejes hvordan hhv. fuglestationer og lokalafdelinger i fremtiden fremlægger 
årligt budget. 
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• Lokalafdelingerne beskæres i kontingent, men beholder den egenkapital, de allerede har 
samlet sammen. 

Yderligere kommentarer: 

• Friluftrådet skal fortsat ansøges om midler til naturvejleder. 

• Fanø Fuglestation vil gerne samarbejde med DOF, men ikke sponsoreres af DOF. Man 
satser i stedet på sponsoreret drift og tydeliggørelse på hjemmeside og Facebook af, at 
man har sponsoreret en observatør eller en ringmærker. Dette kan have interesse for 
både privatpersoner og firmaer. Crowdfunding er ligeledes noget man vil afprøve. 

Hovedbestyrelsen arbejder videre på baggrund af ovenstående og vender tilbage til 
Repræsentantskabet med et mere konkret forslag. 
 

7. Budget (blev rykket til søndag) 
Lars Engmark gennemgik det udsendte Budget 2019. Enkelte punkter blev uddybet. 

• Christian Hjort påpegede, at posten ”Lønninger ej fordelbare” på kr. 4.182.000 i budgettet 
er usædvanlig stor.  

• Egon Østergaard pegede på, at de mange igangværende projekter gør, at det er vanskeligt 
at udspecificere, og at man i forretningsudvalget er opmærksom på situationen og følger 
udviklingen nøje. 

På indtægtssiden budgetteres der med kr. 10.398.000, hvoraf 3.012.000 skal komme fra 
projekt ”e-fugl Nyt projekt”. DOF får imidlertid først svar på ansøgningen medio 
december 2018, så der blev spurgt til de budgetmæssige overvejelser, hvis ansøgningen 
ikke imødekommes. Skulle dette ske kan der blive tale om personalereduktioner. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget med de foreslåede uændrede kontingentsatser. 
 

8. Oplæg om ”Natureman” ved Hanne Stadsgaard Jensen, (HSJ), Viborg Kommune 
og projektsekretariatet.  
Natureman er et EU LIFE projekt, medfinansieret af Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni 
Fonden og Finansloven. Landmanden som naturforvalter finder sted i otte kommuner i 
Jylland, hvor man introducerer landmændene til den nye rolle som naturforvalter.  

HSJ er med i projektgruppen – har været med til at skrive ansøgningen, men 
Naturstyrelsen er projektholder. Det tog to år at skrive projektbeskrivelsen. 

Collective Impact er også en del af projektet. 

Natureman er et LIFE-projekt, det er ikke fokuseret på en specifik type geografi men 
dækker 11 NATURA2000 områder, særligt kildevæld, rigkær og overdrev. Derved 
sammenkædes små, fragmenterede arealer til større, sammenhængende 
forvaltningsenheder. Det skal medvirke til rentabel drift, med landmanden som 
naturforvalter. Strategien er at sætte landmanden i centrum med en adaptiv tilgang. 
Lundbæk Landbrugsskole har taget bolden op med en uddannelse i Naturforvaltning. 
Hvordan gør man landmanden interesseret i at have naturindhold på bedriften? Det 
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handler i projektet om, at opsamle den vigtige viden fra forskellige vidensinstitutioner. 
Helhedsplaner med fokus på synergi til vandrammedirektivet, klimastrategien og udvikling 
landdistrikter. 

Det er svært for fuglene at finde føde og gemmesteder for deres reder i agerlandet i 
Danmark. Markerne bliver større og dermed bliver småbiotoperne mindre og mindre, 
hvilket ikke er godt for fuglelivet. Ådalene var vigtige for landmanden før i tiden, da de 
havde hø-produktion til kvæget. Nu drænes de våde enge og bruges til kornproduktion. Så 
sætter jorden sig, når man dræner og dyrker jorden samtidigt. Ådalene opgives og gror til 
med ringere naturkvalitet. Klimaforandringerne øger landmændenes problemer med 
afvanding. Den danske klimastrategi fordrer udtagning af lavbundsarealer med den øgede 
nedbørsmængde og deraf følgende højere grundvandsstand.  

Rådgivningsdelen er meget vigtigt – landmanden vil helst høre på deres 
rådgivningskonsulenter. Det forsøges at rejse komplementære forskningsprojekter.  

Der skal laves basismonitering i områderne – NOVANA-registreringerne er forbillede for 
dokumentationen.  

Se mere på hjemmesiden www.life-natureman.dk  

Spørgsmål fra salen til Hanne Stadsgaard Jensen: 

Er kommunerne villige til at bidrage? – Ja, de har underskrevet kontrakten og skal levere 
timer. Men nogle gange er der andre opgaver i kommunerne der har større prioritet – 
men så skal de bare prikkes lidt til. 

Er der ikke udenlandske partnere? – Nej idet det er et integreret projekt, så er det så stort 
i Danmark alene, at det er nok. Men der skal udveksles info med andre lande. 

Har I øje på specifikke fuglearter? Ja på de arter der er knyttet til agerlandet, og hvis der 
er arter på udpegningsgrundlaget. 

Det lyder spændende - men hvor kommer fuglekiggere og andre aktører ind i det? – Via 
lokale møder og de Grønne råd.  

Er den store udfordring ikke at skabe økonomi for landmændene? – Jo, men også 
størrelsen af driftsenhederne. Bedrifterne skal have en minimumsstørrelse for at få det til 
at hænge sammen.  

Er der arealtilskud i de 130 mio.kr.? – Nej de kommer fra landdistriktsmidlerne. Men 
midlerne bliver brugt til konsulentlønninger.  
 

9. Beretninger fra faste udvalg og faglige grupper 
De udsendte beretninger fra udvalg og grupper (inkl. beretning fra Naturpolitisk Udvalg, 
der blev omdelt til repræsentantskabet inden mødet) blev gennemgået. Hvor der var en 
repræsentant til stede fra et udvalg eller en gruppe, blev beretningen uddybet mundtligt. 

Her fremhæves nogle af de fremførte bemærkninger fra Repræsentantskabet. 

http://www.life-natureman.dk/
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Feltornitologisk Udvalg: 
Lars Holm Hansen opfordrede til at inddrage lokalafdelingerne i forbindelse med 
afholdelse af FELTUD’s træf og arrangementer. 
Erik Agertoft og Lasse Braae fremhævede aktiviteten med ’Boligbirding’ og 
argumenterede for videreudvikling af ’Boligbirding’ til at omfatte hele året. 
David Collinge ønskede generelt mere information og aktiviteter med fokus på 
feltornitologi. 

Videnskabeligt Udvalg: 
Lars Holm Hansen spurgte til status for hvilken fugletaksonomi, som DOF følger. Knud 
Flensted svarede, at Hovedbestyrelsen (efter høring i og indstilling fra Videnskabeligt 
Udvalg og Sjældenhedsudvalget) indtil videre følger Howard & Moore, når det gælder 
fuglenes stamtræ, dvs. rækkefølgen af arter og familier. Dette ændres måske, når Jon 
Fjeldså i 2019 publicerer en bog om fuglenes systematik. Når det gælder artsopfattelsen 
(splits and lumps) følger DOF nu IOC, hvilket inden længe vil medføre justeringer i bl.a. 
DOFbasens artsliste, Fugleåret m.m.  

Uglegruppen:  
My Størup spurgte til meldinger i dagspressen om kirkeuglens dårlige situation i Danmark 
og mulighederne for at hjælpe den ved translokation (flytning og udsætning af avlede 
kirkeugler fra Tyskland). Egon Østergaard svarede udførligt, at DOF er meget positiv over 
for hjælp til bestanden i form af levestedsforbedringer, men at DOF er klart imod 
udsætning og avl af kirkeugler. Det bakkede repræsentantskabet op om i enighed. 
 

10. Valg af en repræsentant til Skagen Fuglestations bestyrelse for perioden 
2019/2020 
Poul Hald Mortensen genopstillede som kandidat og blev enstemmigt genvalgt som 

bestyrelsesmedlem til Skagen Fuglestation. 

 

11. DOFs nye elektroniske medlemssystem 
Lars Engmark demonstrerede den hjemmeside, som DOFs medlemmer i fremtiden kan 

benytte. Ved hjælp af login kan medlemmet få adgang til egne oplysninger og foretage 

rettelser. CPR-nummeret er til frivillig afbenyttelse for de medlemmer, der ønsker at få 

skattefradrag for de naturbeskyttelsesbidrag, som de donerer til DOF. DOF har i 

indeværende år 2000 naturbeskyttelsesbidragydere.  

Ved at afkrydse interessefelter og nyhedsbreve kan DOF sikre at medlemmet modtager 

nyhedsbreve og opdateringer, når der sker noget nyt indenfor det pågældende område. 

Lokale nyhedsbreve vil kunne tilføjes til afkrydsningslisten, hvis det har lokalafdelingernes 

interesse. 

En del lokalafdelinger kunne ikke genkende, at der havde været en dialog med dem om 

indholdet på Min Side. Andre lokalafdelinger oplyste, at de ikke havde fået respons på 

deres tilkendegivelser. Fuglenes Hus sikrer at de sidste lokalafdelinger høres, gennemgår 
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indkomne forslag og sørger for at der sendes svar, selvom ikke alle forslag kan 

imødekommes. 

Yderligere kommentarer var at ”Aktiv i lokalafdelingen” og ”Aktiv ved arrangementer” er 

en selvmodsigende struktur. Der skal derfor stå i overskriften at ”Det frivillige arbejde i 

DOF er struktureret i lokalafdelingerne”. ”I lokalafdelingen” betyder derfor ”I 

Lokalafdelingsbestyrelsen og lokalafdelingens udvalg”. 

DOF København ønsker at få svar på om der er skabeloner og værktøj til nyhedsbreve til 
vores medlemmer. 

Stig Jürgensen foreslår, at medlemmerne får mulighed for at indtaste, hvilket år de blev 
meldt ind i DOF. Der har været interesse for at kunne fremhæve ældre mangeårige 
medlemskaber, så den viden ikke går tabt.  

På ”Min Side” skal man selv kunne udfylde ”Hvad er jeg engageret i”. Det kan være 
kategorier som eksempelvis punkttæller, frivillig i Fugleværnsfondens reservater eller 
artskoordinator. 

Repræsentantskabet foreslog at lade en person udefra teste systemet og 
afkrydsningsboksene for at sikre at de er brugervenlige. Det skal fremgå for medlemmet 
hvilken lokalafdeling man er medlem af.  

Planen er at få lavet en første udgave af medlemssystemet klar inden 
forårsrepræsentantskabet 2019 og derefter skal der fortsat foretages justeringer og 
forbedringer. 
 

12. Designmanual for Fuglenes Hus 
Sigrid Andersen præsenterede DOF’s nye designmanual, som skal anvendes af Fuglenes 
Hus. Dette er kulminationen på en proces, hvor Repræsentantskabet blev enige om at 
stramme op på brugen af logoer i Fuglenes Hus. Lokalafdelingerne er velkomne til at 
bruge materialet og manualen.  
Målet er at fremme DOF’s genkendelighed og tydeliggøre vores ophæng i BirdLife. Fugle 
& Natur vil fremover blive udgivet i det nye layout. Logoet blev præsenteret, vi hedder 
stadig ”Dansk Ornitologisk Forening”, men i internationale sammenhænge vil vi supplere 
med ”BirdLife Denmark”.  
Den anvendte skrifttype findes ikke på alle computere, men er valgt for at følge 
typografien fra BirdLife International. Man kan få hjælp til at installere den via e-mail fra 
Toke Nyborg, ligesom der er derfor udpeget en alternativ skrifttype. 

Designmanualen skal nu implementeres i Fuglenes Hus.  
 

13. De næste repræsentantskabsmøder 
Der blev orienteret om, at repræsentantskabsmødet i foråret 2019 bliver holdt den 27.-
28. april 2019, med DOF Østjylland som værter. Lokationen vil være Kystvejens 
Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenå. 
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Der blev orienteret om, at repræsentantskabsmødet for efteråret 2019 bliver holdt den 
23.-24. november 2019 på Dalum Landbrugsskole. 
 

14. Eventuelt 
Henrik Kalckar oplyste, at DOF Fyn stiller sit foreningslokale til rådighed for grupper, der 
ønsker at mødes midt i landet. Denne velvillighed blev modtaget med tak fra 
forsamlingen. 
 
Formanden takkede afslutningsvist for weekendens gode og konstruktive møder. 


