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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), Kim Skelmose (KS), Simon Sigaard Christiansen (SSC), Marco 

Brodde (MB), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ) og Stefan 

Stürup (SS). Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Tine Stampe (TS) og Sigrid Andersen (SA), (referent). 

 
Dagsorden 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 8a.3 om Falkejagt og punkt 11 om Naturmødet. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 9. oktober 2015 

Referatet blev godkendt. 

3. Opfølgning  

a. Noter fra møde med Feltud 
 
Hovedbestyrelsen havde inviteret Morten Bentzon Hansen til at fortælle om sine erfaringer som redaktør og 
moderator på netfugl.dk sammen med Jens Søgaard Hansen. Konklusionerne er, at det er meget 
arbejdskrævende og dyrt at drive et debatforum. Hovedbestyrelsen ønsker at tilgodese feltornitologernes 
behov, men er opmærksom på, at der skal tænkes i langtidsholdbare og simple løsninger for at sikre, at 
tingene bliver gjort. 
 Morten Bentzon anbefalede at overveje følgende spørgsmål i den videre proces: 

- Hvorfor det skal være DOF, der laver et forum? 
- Hvad skal de overordnede formål være med en feltornitologisk side? 
- Hvem skal administrere den? 
- Hvilken rollefordeling ønskes mellem frivillige og ansatte i DOF? 

 
Endvidere foreslog Morten at fjerne al log-in på Pandion.dk, at motivere medlemmerne til at opdatere deres 
artslister og at indrette et moderne billedgalleriet med fem billeder på række.  
Hovedbestyrelsen drøftede, hvilke af de øvrige dimensioner på netfugl, der kunne være attraktive for det 
feltornitologiske miljø, f.eks. turrapporter, vigtige links, galleri og listerne. Samtidig er det blevet iagttaget, 
at facebookgruppen ”Fugle i felten” fungerede godt efter mødet på Blåvand Fuglestation, så måske er det 
en vej videre. Hovedbestyrelsen ønsker at tage ved lære af de eksisterende erfaringer. Det kan være, at vi 
skal indføre debatforum på Pandion, på fuglestationernes hjemmesider eller på udvalgenes sider. Desuden 
bør vi have billedgallerier med bestemmelsesmæssigt interessante foto og fotos i høj opløsning, som vi har 
brug for til publikationer og plakater. 
 
 

b. Hvem læser HB’s beslutningsreferater 
 

Tine Stampe orienterede, at ingen har læst HB-beslutningsreferaterne på dof.dk. 
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4. Status for det Grå Fyr/EØ 

Egon Østergaard orienterede om mødet tidligere på dagen med Naturstyrelsen i Skagen med besigtigelse af 

Det Grå Fyr og haverne. Forsinkelser med byggeriet medfører, at Det Grå Fyr først åbner til Påske i 2017.  

 

5. #jegkiggerpaafugle 

a. Bevillingsskrivelse 

b. Projektansøgning 

Et indledende møde er afholdt med Morten DD, og projektets rammer er drøftet. Emil Brandtoft, Nina 

Sejrup og Marie Staun er med i projektgruppen. Projektet starter op med nogle få timers arbejde i 2016. 

Produktet er undervisning i kombination med standup på ungdomsuddannelser, og det markedsføres til 

opstart efteråret 2016. Projektet varer i 2 år.   

 

6. Intern kommunikation jfr. bilag 6 på repræsentantskabsmødet 

HB indstiller, at der oprettes en lukket Facebook-gruppe for foreningsaktive og at der etableres et 

filbibliotek.  

 

7. Drift og økonomi 
a. Regnskab pr 30.9.2015 og forventet resultat for 2015 

 
Ingen kommentarer. Lars Engmark gav en orientering  
 
 

8. Aktuelt  
a. Dansk naturpolitik 

 

1. ”Bevar de danske enge”, status 

Tine Stampe orienterede om, at der har været indlæg af Egon Østergaard i Politiken og Altinget, Peter 

Bonne Eriksen har haft et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis, Marco Brodde har været i TV Syd, og der er 

opslag på hjemmesiden. 5100 underskrifter er indsamlet dags dato. Vi er nået ud til 120.000 mennesker.  

2. Nyt fra Den Danske Naturfond 

Lokalafdelingerne er blevet bedt af Egon Østergaard om forslag til lokaliteter, som kunne være egnede til 

opkøb af Den danske Naturfond. 

3. Falkejagt 

Hovedbestyrelsen drøftede færdiggørelsen af DOF’s synspunkter imod falkejagt. Naturvidenskabeligt 

Udvalg har drøftet det og ønsker om at tilføje et afsnit om dyrekamp, som endnu et argument imod 

falkejagt. Det blev besluttet, at Steffen Brøgger-Jensen færdiggør notatet, hvorefter det er vedtaget. 

a. Internationalt 

4. BirdLife Partnership Meeting i Sofia, Rejserapport 

Steffen Brøgger-Jensen fremlagde rejserapporten og foreslog, at Hovedbestyrelsen i den kommende tid 

interesserer sig for, hvordan DOF tager del i BirdLife. Han anbefaler en særskilt en diskussion for at få 
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klargjort et mandat til det videre arbejde. Peter Bonne Eriksen foreslog, at dette beskrives som et afsnit i 

vores kommende strategi. Ole Friis Larsen mente, at DOF skal signalere tydeligt, at vi er en del af BirdLife. 

 

9. Gennemgang af dagsorden for Repræsentantskabsmøde og formandsmøde 
 
Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen. 

 
10. Hovedbestyrelsens Møde- og arbejdsplan 

 
Caretaker-projektets udgivelse er på trapperne. Dette skal markeres en fredag med en reception i januar 
2016. 
 

11. Eventuelt 

a. Naturmødet 

Simon Siggaard Christiansen orienterede om Naturmødet, som foregår 26.-28. maj i Hirtshals, arrangeret af 

Hjørring Kommune.  

 


