
 
 
 

 
 

Referat af mødet i Dansk Ornitologisk Forenings 
Repræsentantskab den 16. og 17. april 2016, Nymindegab Kro 

 
1. Valg af dirigenter og referenter 

Morten Møller Hansen, John Hansen og Jette Reeh blev valgt som dirigenter. 

Ansatte fra Fuglenes Hus, Tine Due Hansen, Michael Fink, Knud Flensted, Lars Engmark og 

Sigrid Andersen blev valgt som referenter. 

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt som udsendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Det udsendte referat blev godkendt. 
 

4. Hovedbestyrelsens årsberetning 

Formand Egon Østergaard (EØ) præsenterede hovedbestyrelsens årsberetning, som var 

udsendt på forhånd til repræsentantskabet. 

I tillæg til årsberetningen redegjorde EØ for følgende: Der er udlovet en dusør på 50t. kr. 

for pågribelse af den person, som ulovligt har nedskudt en Kongeørn ved Limfjorden. I 

Store Vildmose er en Kongeørn dræbt højst sandsynligt i territoriekamp med en anden 

Kongeørn. EØ redegjorde for en veloverstået engkampagne med 21.510 underskrifter og 

overrækkelse til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen. DOF bidrager til Den Danske 

Naturfond ved deltagelse i Det Rådgivende udvalg, hvor bl.a. fondens strategi samt 

projektforslag diskuteres. DOF har før jul afleveret 20 ønsker til regeringens kommende 

Naturpakke til minister og medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Der er 

afholdt en reception i Fuglenes Hus i anledning af Caretaker-projektets afslutning og Knud 

Flensteds 25 års jubilæum i DOF. DOF og Naturstyrelsen arbejder på en samarbejdsaftale 

om Skagen Fuglestation. Friluftsrådet har givet løntilskud til en naturvejleder ved Skagen 

Fuglestation i 3 år. DOF har afholdt møde med Varde Kommune vedrørende samarbejde 

om Blåvand Fuglestation. DOF har en god økonomi med nogle flotte overskud i de seneste 

år. Medlemstallet ligger stabilt på godt 16.000 medlemmer, og Facebook er ved udgangen 

af året oppe på 37.000 ”venner”. Der er ansat flere medarbejdere som følge af udvidelse 

af projektporteføljen. I 2016 vil Fuglenes Hus gennemgå en renovering, og der er 

foretaget en ny organisering af personalet i Fuglenes Hus. DOF’s direktør, Sigrid Andersen, 

rejser rundt i lokalafdelingerne i 2015/2016 og får en masse gode inputs til DOF’s strategi 

og om livet i lokalafdelingerne. 

Egon Østergaard pointerede, at Hovedbestyrelsens årsberetning er til orientering og ikke, 

som anført i dagsordenen, til beslutning.  Årsberetningen er Hovedbestyrelsens 

udvælgelse af aktiviteter, der er foregået i løbet af 2015. DOF benytter primært 

beretningen til markedsføring og orientering om DOF til vores samarbejdspartnere. 

Eventuelle kommentarer til beretningen fra Repræsentantskabet tages til referat.  



 
 
 

 
 

 

John Hansen påpegede, at god demokratisk praksis tilsiger, at HB-beretningen sættes til 

afstemning på repræsentantskabsmødet. John Hansen indstillede til Hovedbestyrelsen, at 

DOFs udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata (DKY) nedsættes som et udvalg nedsat af 

Hovedbestyrelsen, og Egon Østergaard var parat til at drøfte dette. Han henviste desuden 

til Torkild Lunds indlæg på DOF Forum omkring udpegningen til udvalg, hvor proceduren i 

praksis er, at udvalget bliver spurgt, om de har kendskab til folk, der er villige til at træde 

ind.  

Morten Møller Hansen bemærkede, at vedtægtsudvalget for et par år siden ikke havde 

fundet nogen sikker definition af, hvornår et udvalg i DOF betragtes som fast. 

Repræsentantskabets Forretningsudvalg beslutter på førstkommende møde, hvordan vi 

kan kvalificere en diskussion på det kommende Rep-møde om, hvordan vi nedsætter 

vores udvalg.  

 
5. Beretning fra lokalafdelingerne  

 
2015 har været et aktivt år for lokalafdelingerne. Hver lokalafdeling kom med en kort 

mundtlig præsentation af, hvad der har fyldt i det lokale arbejde i det forgangne år. Vi fik 

præsenteret mange spændende eksempler på, hvordan lokalafdelingerne nytænker i 

foreningssammenhæng. Her skal fremhæves oprettelsen af maillister på baggrund af 

medlemslister, så de lokale medlemmer kan få direkte henvendelser om arrangementer. 

De nye maillister har udløst positive tilbagemeldinger, og folk er glade for den kontakt, 

der etableres. Nye medlemmer føler sig velkomne, og samtidigt giver det mulighed for at 

lave spontane ture, når situationen, fuglesensationen eller vejret pludselig er til det. 

I DOF Nordjyllands beretning var det bemærket, at husstandsmedlemmer burde tælle 

dobbelt, og det førte til en diskussion af, om vi egentlig bør have denne medlemsgruppe. 

Morten Møller Hansen bemærkede, at antallet af medlemmer potentielt kunne blive 

meget højere ikke mindst for ungdomsmedlemmernes vedkommende. Ungdomsudvalget 

(DOF Ung) kan også lettere målrette deres kommunikation med ungdomsmedlemmer, 

hvilket ikke er muligt, hvis der gemmer sig et ukendt antal af disse bag husstandene. EØ 

bemærkede, at HB vil diskutere dette på et kommende møde. 

 
6. Godkendelse af DOF’s årsrapport for 2015  

DOFs årsrapport blev gennemgået af økonomichef Lars Engmark og derefter godkendt. 
 

7. Fremlæggelse af revideret budget (II) for DOF 2016  

Det reviderede budget for 2016 blev besluttet. 

 

8. Valg til hovedbestyrelsen  
De syv genopstillede medlemmer blev genvalgt: Egon Østergaard, Henrik Wejdling, Peter 

Bonne Eriksen, Simon S Christiansen, Nils-Erik Norsker, Marco Brodde og Kim Skelmose. 

 



 
 
 

 
 

9. Dokumenthåndtering i DOF og DOF Forum på Facebook  

Lars Holm Hansen og Sigrid Andersen orienterede om fildelings-værktøjet, og det blev 

indstillet til repræsentantskabet at beslutte, hvorvidt filbiblioteket skulle tages i brug, og 

om DOF Forum skal bibeholdes på Facebook. Kirsten Marie Haugstrup fra HBhar bistået 

med faglig rådgivning. 

Lars Holm Hansen præsenterede fildelingssystemet som et site på www.dof.dk/aktiv-i-

dof/fildeling. Fildelingen er for aktive medlemmer af DOF, og der kan deles dokumenter i 

PDF format.  Dog er der ikke tale om deling af fortroligt materiale. Meningen er, at 

biblioteket skal fungere som et levende og bruger-baseret site; et bibliotek, der er ejet af 

alle DOF aktive og som et godt fælles værktøj til videndeling.  

 

Sitet er ikke offentligt, men kræver password og brugernavn. Sigrid Andersen 

understregede, at det skal være dokumenter af interesse og inspiration for alle. Og det 

skal være overskueligt, tilføjede Lars Holm Hansen. Sitet er et supplement til 

afdelingernes hjemmesider, ikke en kopi. 

 

Overskueligheden og strukturen er vigtig, som bl.a. Gerd Bonnesen kommenterede. Den 

overordnede struktur skal være logisk, f.eks. følge DOFs organisationsstruktur. 

Rækkefølgen af mapper skal derfor måske ændres i oplægget. Det er dog muligt at bruge 

en søgefunktion som på andre sites.  

 

Erik Agertoft påpegede, at alle har samme rettigheder, som det ser ud nu, men at der skal 

være nogen, der har udvidede rettigheder til at rydde op og lægge nye dokumenter på. 

Knud Flensted påpegede, at selv PDF dokumenter jo kan ”låses op” og dermed ændres. 

Flere foreslog, som Luise Ekberg, at der skal være brugernavn og adgangskoder. Bjarne 

Nielsen foreslog, at brugernavn og brugere følger DOFs medlemslister. 

 

Der var uenighed om, hvorvidt et fildelingssystem kan afløse anden videndeling via mails 

osv. Man vil savne notifikationer som Luise Ekberg påpegede. 

 

Som foreslået blev man enige om at: 

- man ikke har moderatorer 

- hver lokalafdeling har en eller flere, der er ansvarlige for at lægge dokumenter på  

- Fuglenes Hus har ligeledes en ansvarlig for dette  

- der tages back-up af hensyn til risiko for sletning. 

 

Repræsentantskabet vedtog enstemmigt at sætte tjenesten i værk. 

 

Derefter blev det diskuteret, om vi fortsat vil benytte DOF Forum på Facebook.  Det blev 

besluttet, at DOF Forum på Facebook kører fortsat et år frem til rep-mødet forår 2017, 

hvorefter dette tages op til fornyet diskussion og beslutning. 

 

http://www.dof.dk/aktiv-i-dof/fildeling
http://www.dof.dk/aktiv-i-dof/fildeling


 
 
 

 
 

Tine Due Hansen fra Fuglenes Hus anbefalede bogen ”Fake it- din online-identitet er guld 

værd - sådan passer du på den” af Pernille Tranberg & Steffan Heuer. Bogen der giver tips 

til, hvordan man bedst muligt kan beskytte sin digitale identitet, herunder forblive 

anonym på Facebook. Den kan være en hjælp til medlemmer, der er nye på Facebook. 

 

10. Fuglestationer 
Status vedr. etablering af Skagens Fuglestation, fuglestationsstrategien og økonomisk 
støtte fra lokalafdelingerne. 

Sigrid Andersen gennemgik status for arbejdet med Skagen Fuglestation. Der arbejdes på 

en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen. Det tilsigtes at aftalen underskrives inden rep-

mødet i efteråret 2016.  I aftalen forsøger DOF at sikre sig en realistisk økonomisk 

risikoprofil. Målet er, at såfremt underskuddet på fuglestationen overstiger 250.000 DKK i 

tre på hinanden følgende regnskabsår, skal aftalen kunne opsiges. 

Det blev oplyst, at SkafVen overvejer at ændre sine vedtægter så det bliver et krav, at 

man skal være medlem af DOF for at blive valgt til fuglestationens bestyrelse. 

Der var spørgsmål til de økonomiske forpligtelser, og om Fuglestationen kan hvile i sig selv 

økonomisk. Andre repræsentanter understregede, at det vil være meget attraktivt for 

såvel frivillige som professionelle at bruge og besøge fuglestationen. Samlet set bakkede 

Repræsentantskabet op om DOFs fortsatte engagement i Fuglestationen på det fremførte 

grundlag. 

Afslutningsvis viste Sigrid Andersenen en præsentation af visionsoplægget fra det tyske 

firma, ART+COM, der skal forestå udviklingen af de fysiske og digitale rammer for 

Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr samt den fortsatte vedligeholdelse af de digitale 

platforme i denne. 

Det blev annonceret og modtaget med applaus, at DOF København har støttet 

etableringen af Skagen Fuglestation med 180.000 kr.  

11. Fugleværnsfonden  

Formand Martin Iversen indledte med den triste meddelelse, at mangeårigt 
bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Henrik Knuth Winterfeldt er afgået ved døden. 
Repræsentantskabet holdt et minuts stilhed til ære for hans minde. 

a. Årsrapport og regnskab 2015 

Martin Iversen orienterede om, at årets omsætning har været 7,925 mio. kr. i 

Fugleværnsfonden. Der er modtaget 4 arve sammen med fondsindtægter og midler til 

gennemførelse af diverse projekter. En arvesag om et beløb på 10 mio. kr. er endnu 

ikke afsluttet i Skifteretten. Fugleværnsfonden runder de 50 år, og det forestående 

50-års jubilæum bliver fejret med udgivelse af jubilæumsbog, kunstudstilling FUGL, 

som er en vandreudstilling, der indvies den 10. juni på Johannes Larsen Museet i 

Kerteminde, jubilæumsfest og en lang række andre aktiviteter. 



 
 
 

 
 

b. Budget og planer for 2016 

Fugleværnsfonden budgetterer med en omsætning på 6,9 mio. kr. i 2016. 

Konsolidering af egenkapitalen og afvikling af jubilæum er noget af det, der fylder 

meget i 2016. Der vil blive gennemført indsamling af penge via SMS, Mobile Pay og 

Swipp til Fugleværnsfondens arbejde. Planerne for 2016 rummer bl.a. udarbejdelse af 

plejeplaner, overvågning og drift af reservaterne, mange formidlingsaktiviteter, 

udarbejdelse af ny strategi 2017-2020 samt udbygning af faciliteter i reservaterne og 

en række andre nye tiltag. Martin Iversen sluttede af med en varm tak til de mange 

frivillige, der bidrager med arbejde i reservaterne. 

c. Valg til bestyrelsen 

De fire opstillede kandidater til bestyrelsen, Jonna Odgaard, Henrik Nepper-
Christensen, Ole Have Jørgensen og Martin Iversen blev valgt. 

 
12. Valg af DOFs repræsentanter i faste udvalg  

Alle de opstillede medlemmer til Internationalt Udvalg, Naturpolitisk Udvalg, 

Sjældenhedsudvalget, Videnskabeligt Udvalg og DOF UNG blev valgt. 

Hvad angår Feltornitologisk Udvalg, så blev den vakante plads diskuteret, og Andreas Winding 

Mønsted blev foreslået af Repræsentantskabet som nyt medlem. Han takkede ja til valget. 

Sigrid Andersen sørger for at orientere Feltornitologisk Udvalg herom. 

 
13. Fugleåret - lokalt engagement, men hvordan?  

Redaktøren af Fugleåret, Peter Lange (PL), fortalte kort om årsrapporternes historie.  

Fra at være stærkt funderet i alle DOFs lokalafdelinger med årlige sammenstillinger og 

udgivelser af lokale årsrapporter, der efterfølgende blev sammenskrevet og udgivet i en 

landsdækkende årsrapport til situationen i dag, hvor blot 2 lokalafdelinger behandler data fra 

DOFbasen og udgiver en årsrapport. Det vil styrke kvalitetssikringen af data, hvis der i 

lokalafdelingerne sker en behandling af data, inden Fugleårets redaktion påbegynder 

skriveriet. Men der mangler folk til at bearbejde data lokalt. Hermed en kraftig opfordring til 

lokalafdelingerne til at genoptage dette vigtige arbejde. 

Henrik Wejdling (HW) fortalte, at nogle fuglearter er vigtigere end andre i DOFs naturpolitiske 

arbejde, og at DOFbasen indeholder enorme mængde data, som kan bruges som 

argumentation i fugle- og naturbeskyttelsessager. 

HW gav et eksempel på, hvordan man kan kombinere flere typer af udtræk fra DOFbasen til at 

dokumentere hvordan de forskellige såkaldte ”liste-arters” (fx Rødliste-arter) udbredelse er i 

et geografisk område, man ønsker at arbejde med. HW og PL tilbød at udarbejde en 

”kogebog” over, hvordan data på ”liste-arterne” kan udsøges i DOFbasen og bruges i 

lokalafdelingerne. HW & PL tilbød også at bistå lokalafdelingerne, hvis de ønsker at afholde 

workshops for deres medlemmer for at styrke bearbejdningen af DOFbasens data lokalt. 



 
 
 

 
 

Der var stor opbakning fra Repræsentantskabet til, at lokalafdelingerne benytter DOFbasen til 

at argumentere i naturpolitiske sager på lokalt plan. Og der var stor ros til Peter Lange og 

Henrik Wejdling for deres engagement. 

Til sidst opfordrede DOFs direktør, Sigrid Andersen, alle i salen til at bringe budskabet med 

hjem, at Fugleåret mangler en billedredaktør. Kontakt Peter Lange peterlange@dofoj.dk for 

mere information. 

14. DOF’s Strategiproces 

Sigrid Andersen gav en kort midtvejsstatus på processen. Rundrejsen til lokalafdelingerne 

forsætter med indsamling af ideer til den kommende strategi. Derudover har der være afholdt 

et seminar for ansatte i Fuglenes Hus med fokus på strategien. Strategiarbejdsgruppen vil 

efterfølgende ælte det hele sammen og præsentere et konkret udspil på 

repræsentantskabsmødet til november 2016. 

15. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder 

Efterårets repræsentantskabsmøde afholdes 12.-13. november 2016 på Dalum 

Landbrugsskole 

Forårets repræsentantskabsmøde afholdes 22. -23. april 2017 på Vingsted hotel- og 

konferencecenter. 

 
16. Eventuelt 

Bjarne Golles opfordrede til at udsende repræsentantskabsmøde dokumenter digitalt for at 

spare porto og papir. Der var delte meninger om dette blandt deltagerene, bl.a. om man 

skulle udelukke årsberetningerne fra lokalafdelingerne i det udsendte materiale, da de udgør 

en stor del af det samlede antal sider. Beretningerne kunne eventuelt hentes fra den 

kommende fildelingsplatform. Flertallet var dog enige om, at det er vigtigt, at beretningerne 

fra lokalafdelingerne fik den fornødne plads i Rep-materialet.  

John Hansen, Repræsentantskabets Forretningsudvalg, fortalte, at udvalget havde diskuteret 

emnet, og at der arbejdes på en model, hvor repræsentantskabets medlemmer får mulighed 

for at vælge, hvad som fremsendes til det enkelte medlem. 

Poul Erik Sperling opfordrede til at udsende Fugleåret bredt blandt foreningens medlemmer.  

David Collinge efterlyste et bedre kort-overblik over DOFbasens lokaliteter. 

Erik Agertoft opfordrede til, at interesserede meldte sig som indtegner af afgrænsninger, af 

lokaliteter i DOFbasen. Kontakt Timme Nyegaard timme.nyegaard@dof.dk , Fuglenes Hus for 

mere information. 

Dirigent Jette Reeh takkede forsamlingen for god ro og orden. 

mailto:peterlange@dofoj.dk
mailto:timme.nyegaard@dof.dk


 
 
 

 
 

Formand Egon Østergaard rundede mødet af og takkede alle oplægsholdere, det samlede 

repræsentantskab samt værterne fra DOF Sydvestjylland for et godt møde. 

 

 
 

 


