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Deltagere: Deltagerlisten er udsendt sammen med referatet. 

På vegne af repræsentantskabets forretningsudvalg bød direktør for DOF Jan Ejlsted (JE) deltagerne 

velkommen til mødet. 

 

1. Valg af dirigenter og referenter 

Rolf Lehrmann fra DOF Vestsjælland, Annette Mariager fra DOF København og Christian Hjorth blev 

foreslået som dirigenter og valgt. Som referenter udpegedes ansatte fra Fuglenes Hus.  

Rolf Lehrmann startede med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, ligesom 

forsamlingen var beslutningsdygtig. Dagsordenen var endvidere sendt ud med korrekt varsel. 

Der var ingen indvendinger imod at give gæster taleret. 

 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

Rolf Lehrmann bød herefter velkommen til Rune Aae, næstformand for Norsk Ornitologisk Forening, der 

indledte med at fortælle lidt om NOF. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidst 

Jan Ejlsted indledte med at berette, at der har været kommentarer til referatet fra sidste møde 

omhandlende, at nogle repræsentantskabsmedlemmer mener, at deres synspunkter ikke bliver refereret. 

Jan Ejlsted understregede, at opklarende spørgsmål ikke bliver refereret.  

Herefter underrettede direktøren om, at der desværre er en fejl i referatet. Denne fejl rettes i dag. Fejlen 

er, at der ved sidste møde, hvor Stefan Stürup og Mette Lauritzen blev valgt ind, ikke blev taget højde for 

forskydningen af valgperioderne. Derfor blev begge kandidater valgt for to år. Dette rettes der op på ved 

dette møde, ved at Mette Lauritzen nu er valgt for 2 år og Stefan Stürup for 1 år. Procedurefejlen beklages 

naturligvis.   

Referatet godkendt af forsamlingen med oven for nævnte rettelse, idet en enkelt stemte hverken for eller 

imod. 

 

4. Hovedbestyrelsens årsberetning  

Formand Egon Østergaard (EØ) berettede om året der gik. Formanden indledte med at fortælle om sin 

”Danmarksturne”, hvor han i løbet af 2012 har besøgt DOF’s lokalafdelinger. 
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Dernæst rapporterede han om DOF’s nationale arbejde, om foreningens internationale indsats, om den 

forenings-organisatoriske indsats og endeligt om erfaringerne med den nye regering. 

Spørgsmål og kommentarer:  

Alex Rosendal fra DOF København spurgte til beslutningen om at stoppe projektet i Ghana. Han undrede sig 

over, hvorfor repræsentantskabet ikke er blevet spurgt. I strategien står der anført, at der skal opretholdes 

en vedvarende indsats. Han undrede sig over, at argumentet for stoppet er, at der er for lidt 

naturbeskyttelse? 

Egon Østergaard svarede, at planen, da projektet blev igangsat, var at lave naturbeskyttelse for vore egne 

trækfugle. DOF var meget begejstrede, da det endte med Ghana, og man troede, at det ville blive godt med 

et samarbejde med den lokale BirdLife partner. Desværre har det vist sig, at der er vanskeligheder lokalt i 

Ghana, hvilket betyder, at projektet alligevel ikke kan generere det endnu større projekt, der havde været 

håb om. Når der ikke kan genereres naturbeskyttelse, falder projektet fra hinanden.  

Projektet i Ghana har været brugt som et argument om naturbeskyttelse i udlandet over for medlemmerne. 

Det argument kan vi ikke længere stå inde for.  

Projektet har indtil videre været med til at indsamle viden om de danske trækfugle. Dette er også vigtigt, 

men naturbeskyttelse og naturbeskyttelsesbidragene er ikke tilgodeset, som det var forventet. Derfor er 

beslutningen, at der samles op, og den indsamlede viden leveres videre til Københavns Universitet. Denne 

viderelevering sikres i 2013, så projektet kan lukkes på en ordentlig måde. Der er sat kr. 250.000,- af til at 

levere viden videre og lukke projektet ned.  

Alex Rosendahl svarede, at grunden til, at vi bør være repræsenteret i Ghana, er  netop de problemer ,der 

er. Han mente, at der bør være en vedvarende indsats. Processen er langvarig, og der er megen viden, der 

skal indsamles, før det egentlige arbejde med beskyttelse kan påbegyndes.  

Der blev stillet spørgsmål til, hvad de konkrete resultater har været af at have en lobbyist ansat i DOF. 

Resultaterne har bl.a. været, at WWF Danmark og Dansk Ornitologisk Forening er kommet tættere på 

hinanden og har leveret synlighed, en række artikler etc. Lobbyisten har bl.a. været ansat til at påvirke 

processen omkring den kommende EU-Landbrugsreform. Resultaterne af lobbyindsatsen kan ikke afgøres, 

før reformen er vedtaget. 

Ole Brauer fra DOF Nordsjælland ønskede sig mere information om, hvad FSC-ordningen kan bruges til i 

forhold til Naturstyrelsen. Egon Østergaard svarede, at det er vigtigt at undersøge anvendeligheden 

nærmere. Det ser bestemt ud som om, der er noget, vi kan bruge. 

Herudover blev der stillet spørgsmål til Natura 2000 processen. Denne er ved at nærme sig sin afslutning. - I 

hvilket omfang har Fuglenes Hus tænkt sig at evaluere denne proces? Der er lagt mange penge og timer i 

det fra DOF. Men det føles, som om der ikke er flyttet noget. Er høringssvarene egentlig effektive? Egon 

Østergaard svarede, at alle er ved at være træt af høringssvar. Det vigtige kommer i anden runde, hvor 

spørgsmålene vil være,  hvor præcise handleplanerne bliver, og hvor meget vi kan bruge dem til. Det ved vi 

ikke endnu.  



Referat af møde i  
Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab  

den 17. - 18. november 2012 på Dalum Landbrugsskole 
 

3 
 

Knud Flensted svarede, at med hensyn til naturplanerne, kunne der godt laves en evaluering, men at 

resultatet nok i bund og grund er, at der er udført et kolossalt arbejde, hvor resultaterne ikke står mål med 

indsatsen. Men under alle omstændigheder er arbejdet vigtigt, og det er vigtigt, at vi melder ind i 

processen. Det er nødvendigt at vise flaget, men vi vil på nuværende tidspunkt ikke få meget ud af en større 

evaluering.  

Morten Møller Hansen fra DOF København påpegede, at det i forhold til indførelsen af BirdAlarm er 

irriterende, at meldingerne ikke altid er angivet med korrekt lokation. Der arbejdes på fortsat udvikling af 

produktet. 

Henrik Wejdling påpegede, at man skal være meget opmærksom på ministeraftalen i forhold til 

Natura2000. Nu er det alle de 45 arter (DATSY), der er udpegningsgrundlag.  

5. Ny samarbejdsaftale mellem DOF og Miljøministeriet 

Jan Ejlsted orienterede om den 5-årige samarbejdsaftale, DOF har indgået med Miljøministeriet for årene 

2013-2017. 

Michael Thelander fra DOF Storstrøm spurgte til NOVANA ordningen. Oprindeligt var det nogle lokale, der 

overvågede arterne for deres områder. Hvordan ligger det med de arter nu? Har den lokale naturstyrelse 

stadig ansvaret? Knud Flensted svarede, at der ikke er noget nyt i, at DOF skal overvåge arterne. Med 

mindre der er tale om en af de 45, kører de videre som NOVANA arter. Thorkild Lund fra DOF Nordjylland 

spurgte til kirkeugleprojektet og mulighederne for at få forlænget dette. Jan Ejlsted svarede, at skal 

kirkeugleprojektet forlænges, så skal der arbejdes særskilt for dette. Steffen Brøgger Jensen fra 

hovedbestyrelsen berettede, at DOF’s Videnskabelige Udvalg er blevet opmærksom på, hvor svært det er at 

få overblik over NOVANA. Det bliver nødvendigt at stille skarpt på det for at få overblik og undgå 

manglende viden. Ronnie Røjgaard fra DOF Sydøstjylland spurgte ind til arten rød glente, som er mere 

arbejdskrævende, og ville gerne vide, hvordan man vil sikre sig at den overvåges? Jan Ejlsted svarede, at der 

er en projektbeskrivelse under udarbejdelse. 

 

6. Evaluering af DOF’s strategi 

Jan Ejlsted aflagde rapport om implementeringen af DOF’s strategi i perioden 2009-2012 og konstaterede, 

at hovedparten af målene i strategien er nået. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

7. DOF’s strategi 2013-2016  

HB-medlemmer fra strategigruppen fremlagde hovedpunkterne i den fremsendte strategiplan for 2013-16. 

Der var tilkendegivelser af spredte synspunkter om evt. videreførelse af Ghana-projektet, om 

forventningerne til Atlas-projektet, om interaktion mellem Fugleværnsfondens reservater og 

lokalafdelingerne, samt om hvervning i forhold til opgradering og fastholdelse af medlemmer. 
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(Se i øvrigt under punkt 10, red.) 

 

8. Beretning fra udvalg og grupper  

 

Lasse Braae stillede forslag om, at en person fra hver lokalafdeling kunne sidde i redaktionen af Fugleåret. 

DOFbasens økonomi samt geografiske afgrænsninger blev drøftet. 

Havfuglegruppen: Der blev efterlyst nye aktive folk til gruppen. 

Fuglestationsgruppen: Thorkild Lund rejse spørgsmål om lokalafdelingernes økonomiansvar i forhold til 
fuglestationerne, idet han følte, at der var uklar ansvarsfordeling, når penge blev udbetalt til 
lokalafdelingernes fuglestationer uden om lokalafdelingerne. Da økonomien på DOF’s fuglestationer er 
lokalafdelingernes ansvar, lovede Jan Ejlsted at bringe orden på dette sammen med lokalafdelingerne. 

 

9. Ny feltornitologisk taskforce  

Ole Friis Larsen præsenterede det udsendte bilag. Task forcen er under etablering og påbegynder snart sit 

arbejde. 

10. DOF’s strategi 2013-2016  

(Genoptagelse af punkt 7 på dagsordenen, denne gang til beslutning, red.). 

Der blev stillet et enkelt ændringsforslag af Christian Hjorth om målsætningen for DOF’s børn og unge 
indsats. Dette blev uden videre taget til følge af forsamlingen. 
 
Repræsentantskabet tilsluttede sig strategien med 0 stemmer imod, 1 undlod at stemme og alle øvrige 
stemte for. 
 

11. Budget I, 2013 

Direktør Jan Ejlsted fremlagde DOF’s regnskabsprognose for 2012 og budget 1 for 2013. 

Regnskabsprognosen for 2012 forventer et resultat i størrelsesordenen 0 – minus 100 t.kr. i mod et 

budgetteret positivt resultat på 435 t.kr. 

Den disponible egenkapital forventes at udgøre 2,5 mio. kr. ultimo 2012.  

Henrik Kalckar Hansen, DOF Fyn spurgte ind til Naturbutikkens økonomi, og om der var en plan for 

Naturbutikkens fremtid – hvis det ikke lykkedes at rette op på økonomien i butikken. Jan Ejlsted svaret, at 

forretningsudvalget og hovedbestyrelsen løbende bliver informeret om Naturbutikkens økonomi, og at der 

er udarbejdet en forretningsplan herunder en exit-strategi for investeringen i Naturbutikken, som der 

løbende bliver fulgt op på. Direktøren redegjorde endvidere for, at det er meningen, at Naturbutikken igen 
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skal være en overskudsforretning, og at overskuddet skal gå til DOF’s naturbeskyttelsesarbejde i lighed med 

tidligere. 

For budgettet for 2013 er kodeordet konsolidering. Der budgetteres med en omsætning på 37,1 mio. kr. og 

et overskud på 436 t.kr. Egenkapitalen forventes ultimo 2013, at ligge på 3,0 mio. kr. 

Highlights for 2013 er: 

- Ny 5-årig ministeraftale er indgået med miljøministeren 
- Nyt tiltag i aftalen er tilskud til overvågning af sjældne og truede ynglefugle 
- Nettolønnen er faldende – men DOF’s medfinansiering af danske projekter er stigende - primært 

som følge af ministeraftalen 
- Atlas III – bevilling på 20,0 mio. kr. fordelt over 8 år 
- Birds in Europe – estimeret oversigt over yngle-fuglepopulationer i alle de europæiske lande 
- Caretakerprojekt afsluttes medio 2013 
- Ghanaprojekt afrundes i 2013 
- Børn og unge startes som pilot  
- Ny udgave af www.dof.dk. Bl.a. lokalafdelinger inddrages 
- Forsat fokus på implementering af forretningsplan for Naturbutikken 
- Hvervestrategi 
- Fondsstrategi 

 
Jan Ejlsted redegjorde for følgende risici i budgettet: 

- Driftstilskud fra Friluftsrådet 
- Fastholdelse af medlemstallet  
- Fondsindtægter 
- Naturbutikken 
- Overhead på projekter 

 

Morten Møller Hansen, DOF København, noterede, at midlerne til Vadehavssamarbejdet var sat ned. Marco 

Brodde, HB, svarede, at Vadehavssamarbejdet sker på tværs mellem landene Danmark, Holland og 

Tyskland, og at Vadehavssamarbejdet skal tænkes ind i en større sammenhæng og skal finansieres af 

eksterne midler. Det budgetterede beløb er bl.a. til møder med de involveret lande. 

Morten Møller Hansen, DOF København, ville gerne vide, hvem som giver sponsorstøtte til DOF. Jan Ejlsted 

svarede, at det gør vinfirmaet Banrock Station. 

Morten Møller Hansen, DOF København, spurgte, hvorfor der ikke var nogen indtægter på det nye BMS. Jan 

Ejlsted svarede, at det er en service til medlemmerne, ikke en indtægtskilde.  

Hans Harrestrup, DOF København, spurgte, om det virkelig var nødvendigt at investere i en ny hjemmeside. 

Jan Ejlsted svarede, at investering i en ny og moderne hjemmeside er nødvendig i forhold til DOF’s 

infrastruktur og relation til Facebook. Bjarne Golles, DOF Østjylland, bemærkede, at det nye www.dof.dk 

skal tage højde for tablets og smartphones. Jan Ejlsted, DOF, svarede, at det naturligvis vil ske. 

http://www.dof.dk/
http://www.dof.dk/
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Hans Pindstrup, DOF Sydøstjylland, noterede, at der var høje omkostninger til medlemshvervning. Jan 

Ejlsted svarede, at det er dyrt at fastholde medlemstallet på de 16.000 medlemmer, og at 

hverveomkostningerne vil blive analyseret i den nye hvervestrategi. 

 

Repræsentantskabet tilsluttede sig enstemmigt budgettet for 2013. 

 

12. De to næste repræsentantskabsmøder  

Forårsrepræsentantskabsmødet afholdes i Nordvestjylland 20.-21. april 2013 
 
Efterårs repræsentantskabsmødet afholdes på Dalum Landbrugsskole 16. – 17. november 2013. 

 

13. Eventuelt 

Kvalitetssikringen af DOFbasen samt bevaring, bearbejdning og anvendelse af data blev diskuteret på 

foranledning af Lasse Braae, DOF Vestsjælland. Det blev foreslået, at viderebearbejdelser gemmes enten i 

DOFbasen, eller at der oprettes en DOFbase2. 

Formanden takkede deltagerne for et godt møde. 


