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BESLUTNINGSREFERAT 
 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Nils-Erik Norsker (NEN), Lene 

Smith (LS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Marco Brodde (MB), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen 

(PBE), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ) og Stefan Stürup (SS). Fra Fuglenes Hus deltog Toke Nyborg (TN), Tine 

Due (TD) og Sigrid Andersen (SA), referent. 

Afbud: Kim Skelmose og Simon Sigaard Christiansen 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 13. november 2015 

Referatet fra 13. november blev godkendt.  

Hovedbestyrelsen mindede om, at Feltornitologisk Udvalg skal inviteres til at deltage i det kommende 

hovedbestyrelsesmøde 18. marts. Hovedbestyrelsen ønsker, at BirdLifes nyeste logoer i højere grad indføres 

på DOF-materialer. Endelig ønskes en skriftlig erfaringsopsamling fra Caretaker – projektet. 

3. Rapport om hverveindsats 

Toke Nyborg, som er barselsvikar for fundraiser Maya Schuster, præsenterede sig selv for Hovedbestyrelsen. 

Han gennemgik udviklingen i medlemstal, der er meget svagt stigende.   

4. Projektstatus: Fugle Overalt 

Tine Due, der er projektleder på Fugle Overalt, præsenterede sig for Hovedbestyrelsen. Tine introducerede til 

interessentanalysen og kendskabsanalysen ved You Gov.  

De førstkommende aktiviteter på Fugle Overalt vil være reklamespot for Ørnens dag med ørnefilm på 

skærme i S-tog og X-busserne i Aarhus og Aalborg. Redekamera på fiskehejrekoloni i Frederiksberg Have er 

der opnået tilladelse til fra kommunen samt Slots- og Kulturstyrelsen. Der udestår et udfordrende teknisk 

arbejde med at få rigget webkamera til på fiskehejrerede og få trukket kabler. 

5. Opfølgning  

a. Intern kommunikation, facebook-gruppe og filbibliotek 
 

Der er kun lidt aktivitet på facebookgruppen DOF Forum. For nuværende er det svært at vurdere, om det 

skyldes, at der ikke er behov for et debatforum eller om formen er forkert.  Hovedbestyrelsen har besluttet, 

at gruppen skal lukkes ned for de deltagere, som ikke hører hjemme i dette forum. Kun medlemmer, der har 

en tillidspost i DOF og ansatte kan være medlemmer. Fuglenes Hus skal gennemgå de nuværende 

medlemmer og rydde op. Filbiblioteket testes af Rolf Lehrmann, Lars Holm Hansen og Sigrid Andersen. 

 
b. Debatforum 
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Hovedbestyrelsen tager en drøftelse med Feltornitologisk Udvalg om, hvordan feltornitologien i Danmark 

kan understøttes. Det er væsentligt at høre, hvilke muligheder Feltornitologisk Udvalg ser for frivilligt at 

drive debatfora og billedgalleri i DOF-regi.  

 
c. SU’s artslister 

 
Sjældenhedsudvalgets artslister og andet materiale skal overflyttes til ny server. Sigrid Andersen taler med 

Jens Søgaard om at få løst denne opgave.  

 
d. Bevar de danske enge – evaluering af kampagnen 

 
Hovedbestyrelsen roste medarbejderne i Fuglenes Hus for kampagnen, der er gennemført med succes for få 

midler.   

 
e. Strategiproces 
 

Strategiprocessen ruller med direktørens besøg i lokalafdelingerne, og medarbejderne i Fuglenes Hus 
afholder strategiseminar i starten af februar måned. 

 
f. Skagen Fuglestation – proces- og tidsplan  

 
Samarbejdsaftalen med Naturstyrelsen er under udarbejdelse. Egon Østergaard ser gerne, at tidsplanen 

strækkes frem til en godkendelse ved forårsrepræsentantskabet.  Samarbejdsaftalen skal behandles i 

Forretningsudvalg, Hovedbestyrelse og Repræsentantskab.  

 
g. Hædersudvalget/KMH 
 

Hovedbestyrelsen bifalder, at Søren Bøgelund fra Fyn udfylder den vakante plads i Hædersudvalget. 

 
h. Årsberetning 2015 

 

Hovedbestyrelsen drøftede dispositionen til Årsberetningen. Det er et ønske at få en historie fra en 

lokalafdeling med henblik på eksponering af de frivillige. Tidsplan for produktionen planlægges efter, at 

Årsberetning 2015 skal være trykt, så den kan omdeles ved forårsrepræsentantskabet. 

6. Organisering af Fuglenes Hus 

 

Tine Stampe har fået nyt arbejde uden for DOF, og i den anledning har direktøren nytænkt organiseringen af 

Fuglenes Hus. I den nye organisation bliver Mark Desholm chef for danske og internationale projekter, 

naturpolitik, softwareudvikling, kommunikation og fundraising. Lars Engmark bliver chef for 

medlemsservice, økonomi, HR og Naturbutikken. De to afdelinger skal have nye navne, og der skal laves 

stillingsbeskrivelser for de to chefer med henblik på at specificere opgaver og ansvar. Hovedbestyrelsen 

støttede ideen med den ny organisation og bifalder et øget samarbejde på tværs i Fuglenes Hus, men 

betingede sig, at der laves udførlige jobbeskrivelser for cheferne.  



 

 
Hovedbestyrelsesmøde 29. januar 2016, kl. 17.30-22 

Fuglenes Hus 
 

 

3 
 

7. Møde i Collective Impact 

Steffen Brøgger-Jensen orienterede fra møde i Collective Impact, som er et Realdania-initiativ, der kører 

over 5 år, hvor grønne organisationer og landbrugsorganisationer bringes sammen. Steffen Brøgger-Jensen 

deltager i styregruppen for ”Det åbne lands ressource”, mens Henrik Weidling deltager i arbejdsgruppen 

”Naturtiltag i landbrugslandet”, der ligger under ”Det åbne land”. Ideen i Collective Impact er at finde 

emner af fælles interesse og udvikle fælles holdninger på tværs af interesseskel, for derigennem at opnå 

større politisk gennemslagskraft. En ny arbejdsgruppe vedrørende Ådale er på vej, hvor Knud Flensted 

foreløbig er DOF’s repræsentant. Parterne i Collective Impact har fået bragt en kronik i Politiken med DOF 

som medunderskriver. Oplevelsen er, at mytedannelser aflives i dette samarbejde.  

8. Vestpalæarktiske fugle – ny liste 

Punktet er udsat til Hovedbestyrelsesmødet 18. marts 2016 på baggrund af Sjældenhedsudvalgets ønske. 
Sjældenhedsudvalget tager i mellemtiden en drøftelse af den nye liste. Jon Fjeldså deltager og kan svare på 
spørgsmål om den nye systematik.  

 

9. Opstilling af HB-kandidater, HB-medlemmer på valg 

Samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer, som er på valg, ønsker at genopstille.  

10. DOFs deltagelse i Naturmødet 

Hovedbestyrelsen finder, at Naturmødet er et fint initiativ. DOF skal overveje de praktiske forhold. Hvem 

skal deltage, rollefordeling og økonomi skal præciseres. DOF Nordjylland har mandat til at drible videre med 

opgaven sammen med Sigrid Andersen, og Hovedbestyrelsen involveres efter behov.  

11. Drift og økonomi 
a. Personaleansættelser 

 
Anders Olsen er ansat som softwareudvikler.  
 

12. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 

1. Ønsker til Naturpakken 

Hovedbestyrelsen drøftede DOF’s ønsker til Naturpakken. DOF har på baggrund af brev til miljø- og 

fødevareminister Eva Kjer Hansen modtaget en tilbagemelding om, at DOF inviteres til møde med 

ministeren. Dog er der endnu ikke berammet en mødedato. Hovedbestyrelsen giver opgaven med at 

kvalificere de 20 ideer videre til Naturpolitisk udvalg, så det kan drøftes med ministeren og embedsmænd. 

b. Internationalt 

Intet at bemærke. 

13. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
 


