
 
 
 

 
 

Referat 
 Dansk Ornitologisk Forenings 

Repræsentantskabsmøde den 22. og 23. april 2017, 
Vingsted Hotel- og Konferencecenter 

 
LØRDAG d. 22. april 

 
1. Valg af dirigenter og referenter 

Morten Møller Hansen, John Hansen og Hans Harrestrup Andersen blev valgt som 
dirigenter. Ansatte fra Fuglenes Hus: Tine Due Hansen, Knud Flensted, Mark Desholm, 
Toke Nyborg 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. Beregning af antal repræsentanter for lokalafdelingerne 
Morten Møller Hansen orienterede, med udgangspunkt i DOFs vedtægter, om beregning 
af antal repræsentanter for hver lokalafdeling til Repræsentantskabet. D’Hondt metoden 
er anvendt for at håndtere beregningerne af fordelingen af repræsentanter 2017-2018. 
 

5. Hovedbestyrelsens årsberetning. 
Formanden gav en orientering om aktiviteter i DOF siden årsskiftet 2016. Han orienterede 
bl.a. om Atlas III projektet, hvor feltarbejdet går ind i sidste sæson. 15% af Atlas-
kvadraterne er ledige, og der vil blive afviklet Atlas lejre for at indsamle flest mulige 
ynglefugledata. Til varetagelse af den efterfølgende redaktionelle proces med 
afrapportering af Atlas III resultaterne er der nedsat en redaktionsgruppe, som skal sikre 
rettidig publicering i 2019.  
Skagen Fuglestation står foran den officielle åbning 12. maj, og formanden takkede for 
den økonomiske støtte, der er indkommet fra en del af lokalafdelingerne til opstart af 
fuglestationen.  
DOF har afholdt møde med direktionen i Miljøstyrelsen og direktionen i Naturstyrelsen 
om bl.a. forstyrrelser af fuglelivet, betydningen af urørt skov og varetagelsen af Pas På 
kort. Den lokale dialog mellem DOFs lokalafdelinger og Naturstyrelsens lokale enheder er 
fortsat en meget vigtig del af samarbejdet.  
Højesteret har afsagt kendelse i sagen om Værnengene i Vestjylland og fastslået, at 
Naturbeskyttelsesloven også gælder for Værnengene. Hermed begynder et nyt kapitel, 
hvor der kan sættes en mere naturvenlig dagsorden for området.  
På det naturpoliske område har DOF taget aktiv del i problematikken om gåsebestande, 
EU’s landbrugsstøtteordninger i 2020 og revision af regler om udsætninger og de nye 
jagttider fra 2018.   
Som noget nyt har DOF lanceret en gratis App ved navn DOFs Fuglebog. Den giver 
mulighed for at identificere de mest almindelige fuglearter. Foreløbig findes den udviklet 
til IPhone, og en version til Android følger. DOF har desuden udskrevet en 
fotokonkurrence, og de smukke billeder kan ses på www.aaretsfuglefoto.dk.  
Afslutningsvist gav formanden en kort orientering om DOFs projekter. 



 
 
 

 
 

 
Bjarne Golles udtrykte kritik af, at den nye fuglebogs-app kun forelå i en version til 
iPhone. Hertil blev svaret, at der er en android-version på vej, og at det er et spørgsmål 
om ressourcer, hvor vidt de kan udvikles sideløbende eller fortløbende. 
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt. 
 

6. Godkendelse af DOF’s regnskab og årsrapport for 2016 
Lars Engmark fremlagde regnskabet. Foreningens omsætning var på 38,1 mio.kr. i 2016. 
Årets resultat disponeres med 293 t.kr. til konsolidering af egenkapital og 200 t.kr. 
hensættes til byggeprojektet i Fuglenes Hus. Den disponible egenkapital udgør nu 17% af 
omsætningen, og vi forventer at nå målet på 20% af omsætningen i 2020. 
På medlemssiden er vi steget til 16.325 i 2016, hvilket er en lille stigning på 94 
medlemmer. Antallet af naturbeskyttelsesbidragsydere var 2.095. Det vil blive præciseret 
på dof.dk, hvad naturbeskyttelsesbidraget går til. 
 
Også på DOFs Facebookside går det godt, hvor vi er steget fra 35.885 til 42.068 venner i 
det forgangne år.  
 
Naturbutikken har givet et lille underskud og har p.t. et varelager på 3,5 mio.kr. Der har 
været en del personaleudskiftning i butikken i året, der er gået, og vi har fået vedtaget en 
ny forretningsplan for butikken i august 2016.  Lars Engmark orienterede desuden om, at 
Fuglenes Hus vil være færdigrenoveret indvendigt ultimo maj 2017. 
 
Regnskabet og årsrapport blev godkendt. 
 

7. Fremlæggelse af revideret budget (II) for DOF 2017 

I overensstemmelse med DOF’s kommende strategi lægges der op til nye strategiske 
satsninger i 2017: 

• Fremtidssikring af IT-platforme, herunder DOFbasen, www.dof.dk, vedligeholdelse af 
apps og support på fuglefaglig software. 

• International naturpolitik og international fundraising, herunder stærkere samarbejde 
generelt med BirdLife International og BirdLife EU og deltagelse i kampagner sammen 
med og under BirdLife. 

• Skagen Fuglestation, herunder ansættelse af naturvejleder/stationsleder, etablering 
af stationen, udvikling af guidede ture, et godt samarbejde med det nye forpagterpar 
og Naturstyrelsen Skagen. 

• Fokus på projektudvikling i 2017, herunder forberede DOF til fremtidig delvis 
egenfinansiering af CISU-program, genforhandling af samarbejdsaftalen imellem DOF 
og Miljøministeriet og nye faglige projekter. 

• Implementering af ny forretningsplan i Naturbutikken, der får nyt look og mødested i 
butikken og ny markedsføringsplan.  

• Byggeprojekt i Fuglenes Hus, herunder flere og bedre mødefaciliteter, plads til de 
frivillige og generelt et mere åbnet hus. 

DOF satser på at have 16.700 medlemmer, 2.100 naturbidragsydere og 50.000 venner på 
Facebook ved udgangen af 2017. 

http://www.dof.dk/


 
 
 

 
 

Lars Engmark orienterede endvidere om de risikofaktorer, der er i budgettet. De udgøres 
potentielt af Naturbutikken, hvis avancen ikke bliver tilstrækkelig. Andre risikofaktorer er 
antallet af medlemmer og naturbeskyttelsesbidrag og endelig indtægter fra fonde og 
sponsorer.  

Der var spørgsmål fra salen om, hvad BirdLife’s EU-kontor laver. Knud Flensted forklarede, 
at BirdLife’s kontor i Bruxelles fungerer som et sekretariat, der laver lobbyarbejde i 
forhold til Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet omkring landbrugspolitik, 
fiskeripolitik mv, samt informationsarbejde og fundraising. Hans Meltofte supplerede 
med, at de har hjulpet os med at fastholde EF Fuglebeskyttelsesdirektivet. DOF er 
fuldstændig afhængig af dette kontor, når det handler om europæiske naturbeskyttelse. 
Det reviderede budget for 2017 blev vedtaget. 

8. Beretning fra lokalafdelingerne – orientering 

DOF Vestsjælland: Arbejder videre med organisering i udvalg, herunder et faunistisk 
udvalg. I forbindelse med udvalgsstrukturen er der nedsat en række grupper, f.eks. 
kommunegrupper og lokalgrupper, som skal styrke de lokale fællesskaber. Mange 
fugleture fordelt ud over året og på de seks kommuner. Det er aktivitetsudvalget, som 
samler og koordinerer turene. Naturpolitisk udvalg har travlt, f.eks. indsigelse mod 
havvindmøller på Omø. Afdelingen laver Atlaslejr i 2017 i juni måned. 

DOF Bornholm: Ny formand er Kåre Kristiansen. Der er ynglende havørne for første gang 
på Bornholm. Høgeugle, Sibirisk jernspurv er bl.a. set i løbet af 2016. Der foregår 
ringmærkning af perleugleunger. Vandrefalken trives på Bornholm.  Afdelingen er aktiv i 
diverse fora og er godt med i AtlasIII undersøgelsen. Lokalafdelingen har et godt forhold 
til medierne på Bornholm. 
 
DOF København: Har påbegyndt en medlemsundersøgelse blandt ind- og udmeldte i 2016 
og iværksat ynglefugletælling i Naturpark Amager. Der er 25 kommuner, som dækkes af 
DOF København, og afdelingen har kommunerepræsentanter i samtlige 25 kommuner. 
DOF Travel har haft over 100 ture i 2016. Afdelingen laver senior-ture, som arrangeres af 
Senior-Udvalget. Der er 80-110 deltagere til seniorgruppens foredragsarrangementer. 
 
DOF Nordsjælland:  Har afholdt en lang række arrangementer i form af ture, (72 
fugleture), månedlige foredrag samt fuglekurser. I gennemsnit deltager 20 personer i 
turene. Afdelingen har 14 aktive turledere. På turen for at se skovhornugle deltog 70 
personer. Turene tilbydes bredt rundt i hele lokalafdelingens geografiske område. Man 
har desuden udvidet med ture til blandt andet Skåne. Der har været afviklet 2 fuglekurser 
med cirka 20 deltagere per kursus.   
 
DOF Storstrøm: Afdelingen har gjort en aktiv indsats for at undgå ledningsdræbte svaner 
sammen med DOF og Energinet Danmark. Der monteres skræmmeforanstaltninger på 
ledningerne, så svanerne ikke længere kolliderer med dem. Indsatsen virker 
tilsyneladende jf. arbejdsgruppen, som er nedsat til at overvåge indsatsen. 



 
 
 

 
 

 
DOF Fyn: Det går godt med en velfungerende bestyrelse. Afdelingen har et naturpolitisk 
udvalg med kompetente medlemmer og nye kommer til. Dette afføder gode snakke og 
meget arbejde. DOF Fyn har fået fint nyt lokale, hvor afdelingen også afholder cafe-
aftener og fuglekurser. Har derudover tilbudt feltudvalget, at de kan bruge deres lokale 
som base. Der er ikke så stor deltagelse i fugleturene, som man kunne ønske. 
 
DOF Sønderjylland: Det har været en succes at få indhegnet et område vigtigt for 
ynglefugle, bl.a. hvidbrystet præstekrave. Hegnet skal holde turister ude.  Afdelingen har 
talt 146 hvidbrystet præstekrave, og det kan skyldes hegnet. Afdelingen har over for 
Tønder Kommune tilkendegivet, at DOF Sønderjylland er imod helikopterlandingsbane på 
Rømø, da det vil være forstyrrende for fuglelivet. 
 
DOF Sydøstjylland: For at servicere medlemmer i periferien har afdelingen valgt at flyttet 
møder fra Vejle til Kolding, Fredericia og Horsens. Møderne er velbesøgte, og det har 
betydet, at nye personer er begyndt at deltage i afdelingens møder. 
 
DOF Østjylland: Havørnen yngler forsat i afdelingens lokalområde. Fuglepigerne oplever 
stor opbakning til deres fugleture kun for kvinder. I alt 140 kvinder er venner med 
gruppen. Ørnens Dag blev et tilløbsstykke med mere end 200 deltagere. 
 
DOF Vestjylland: Afholdt to tema-møder for medlemmer- et om ørne og et om trækfugle 
med ca. 40 deltagere per arrangement. Arrangementet Årets Ornitologiske Oplevelse trak 
70 besøgende. Afdelingen arbejder fortsat med at skaffe flere aktive medlemmer. Det 
sker blandt andet via afdelingens hjemmeside, men det er mest effektivt at spørge folk 
direkte. Atlas-projektet kører godt, og der afholdes Tårnenes Dag i maj i år. 
 
DOF Nordvestjylland: God tradition med at afholde årlige visionsmøder, som strækker sig 
over to dage og frugtbart for afdelingen. Afdelingen har et meget aktivt 
arrangementsudvalg, der har gjort meget ud af arrangementer - der har været 
arrangementer hele 63 dage i 2016! Derudover blev der afholdt 11 fugleture i 2016 samt 
to kurser. Flere synes dog, at kurserne er blevet for dyre, det kan mærkes på antallet af 
deltagere. Afdelingen er lykkedes med at skabe opmærksomhed omkring foreningen – de 
har blandt andet fået tilbud fra en sponsor om et fugletårn.  Politisk har de fået ret i alle 
anker mod udvidelsen af hulrum til naturgaslagring.  
 
DOF Nordjylland: Deltog i og var med til at arrangere Naturmødet med 4.500 deltagere. I 
år forventes at 10.000 deltagere på Naturmødet. Sibirisk Jernspurv blev spottet, og det 
skabte stor opmærksomhed. Man afviklede desuden en af de bedste Skagen 
Fuglefestivaller nogensinde. Festivalen afholdes igen i 2017. I maj indvies Skagen 
Fuglestation.   
 
DOF Sydvestjylland: Var undtagelsesvist ikke til stede. 



 
 
 

 
 

Repræsentantskabet foreslog, at alle lokalafdelingernes beretninger næste år skal lægges 
på fildelingsstedet DOF-DOK, hvorefter Repræsentantskabets Forretningsudvalg tager en 
indledende skrålæsning af alle dokumenterne og udvælger et eller flere fælles temaer for 
de mundtlige præsentationer. 

  
9. Valg til hovedbestyrelsen 

Valget til den vakante plads i Hovedbestyrelsen blev først gennemført, og Boris Schønfeldt 
blev valgt til hovedbestyrelsen.  

Ole Friis Larsen, Kirsten Marie Haugstrup, Stefan Stürup, Hans Meltofte, Steffen Brøgger-
Jensen og Lene Smith blev genvalgt til Hovedbestyrelsen. 

 
10. DOF Forum på Facebook 

 
Kirsten Marie Haugstrup orienterede om DOFs debatforum for repræsentantskabs-
medlemmer og andre med tillidshverv på Facebook. Forummet har 111 medlemmer, der 
er ikke megen aktivitet, men der er blevet rejst væsentlige emner, og sekretariatet har 
fået indspil til administrative procedurer.  
 
Medlemmer af DOF Forum skal være optaget i DOF-nøglen. Dette er blevet administreret 
af Stefan Stürup og Kirsten Marie Haugstrup. Fuglenes Hus har til opgave at sikre, at de 
der er med i DOF Forum er de samme personer, som figurerer i DOF-nøglen. 
 
John Hansen mente ikke, at forsøget med håndtering af DOF Forum på Facebook var 
vellykket, og mente, at det oprindelige forslag om placering af DOF Forum på DOF’s 
hjemmeside burde forfølges.  
 
Luise Ekberg fremhævede sin tilfredshed med DOF Forum, hvor hun personligt har bragt 
forskellige emner op på vegne af sin lokalafdeling. Hun ser især nytten til administrative 
forhold. My Størup opfordrede Hovedbestyrelsen til at bruge DOF Forum til at bede om 
input til emner, som drøftes mellem Hovedbestyrelsen og Repræsentantskab.  
Evalueringen mundede ud i at vi, trods de begrænsninger der er ved Facebook, vælger at 
anvende ordningen en tid endnu. 
 

11. Rebranding af DOF 

Kirsten Marie Haugstrup orienterede om, at Hovedbestyrelsen har nedsat en 
arbejdsgruppe, som med udgangspunkt i DOFs vision og DOF natursyn har udsendt et 
oplæg til pejlemærker og DOFs styrkepositioner til kommentering i lokalafdelingerne. Der 
var modtaget skriftlige bemærkninger fra to lokalafdelinger. DOF ønsker at lave sin 
grundfortælling, så vi i højere grad kan stå tydelig som forening i omgivelsernes 
bevidsthed. 



 
 
 

 
 

Der fulgte en livlig debat i plenum. Der var kritik af sprogbrugen i oplægget, som blev 
opfattet som elitær. Andre oplevede en svag nytteværdi af at rebrande DOF og 
efterspurgte et mere konkret udgangspunkt. Flere ankede mod en forhastet proces, hvor 
vi risikerer, at de menige medlemmer af DOF bliver overset.  

Frands Jensen opfordrede til, at vi arbejder videre med at få lavet grundfortællingen med 
en række ord, som vi kan stå inde for. David Collinge drog paralleller til Storbritannien, 
hvor der er tre organisationer, som tilsammen løser de opgaver, som DOF dækker alene. 
Det er en ambitiøs tilgang, og det kræver, at vi bliver skarpe på, hvad DOF står for. 
Andreas Winding bakkede varmt op om nødvendigheden af, at DOF arbejder med 
branding. Steffen Brøgger-Jensen opfordrede til at lytte til de unge og indfange de nye 
vibrationer. Det er kendetegnende, at man er nødt til at give forskellige præsentationer af 
DOF, alt efter hvem der skal have oplysningerne om DOF.  

Egon Østergaard konkluderede, at det et vigtigt at få diskussionen bragt videre sammen. 
Vi er nødt til at arbejde med ”Hvem er vi og hvad vil vi”.  Punktet tages op igen på det 
kommende Repræsentantskabsmøde med en proces, hvor man kommer dybere ned i 
diskussionerne og de fælles drøftelser. 

 
12. Fugleværnsfonden, Årsrapport og regnskab 2016, Budget og planer for 2017, valg til 

bestyrelsen 

Martin Iversen indledte med at beskrive 2016 som det bedste år i FVF med fejring af 
fondens 50 års jubilæum, et systematiseret program for overvågningen af fugle og natur i 
reservaterne, fokus på formidling og en længe ventet afslutning på en arvesag med 
succes. Han præsenterede fondens planer for 2017, der involverer både nye erhvervelser, 
overvågning og nye tiltag sammen med formidling og naturligvis drift af reservaterne.  

Jonna Odgaard og Martin Iversen blev genvalgt til Fugleværnsfondens bestyrelse. 

 
13. REP-FU´s gennemgang af DOF´s udvalg og grupper inkl. spørgeskemaundersøgelse og 

valgprocedure/selvsuppleringssystem 

Repræsentantskabet og hovedbestyrelsen vælger udvalgsmedlemmerne til de faste 
udvalg, som er Internationalt Udvalg, Feltornitologisk Udvalg, Naturpolitisk Udvalg, 
Sjældenhedsudvalget, DOF UNG og Videnskabeligt Udvalg. Repræsentantskabets 
Forretningsudvalg har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at høre 
alle udvalg og grupper. Formålet var primært at afdække, om der var ideer og holdninger 
til, hvordan medlemmerne i grupper og udvalg helst skal rekrutteres, ved selvsupplering 
eller ved demokratisk valg af udvalgsmedlemmerne i Repræsentantskabet og 
Hovedbestyrelsen.  

Desuden gav udvalgene tilbagemeldinger på, hvordan aflæggelse af beretningerne kan 
ske på en bedre måde, end det sker i dag, hvor beretning aflægges mundtligt på 
efterårets repræsentantskabsmøder, samtidig med at der udsendes skriftlige beretninger. 



 
 
 

 
 

Det har været et ønske, at man kunne stille spørgsmål til udvalgene på efterårets 
repræsentantskab, imidlertid vil det kræve, at de 6 udvalg stiller med en repræsentant. 

Morten Møller Hansen gennemgik de svar, der var kommet. Repræsentantskabets 
Forretningsudvalg samler på eksempler og gode ideer, som kan overføres til et eventuelt 
vedtægtsudvalg, når det med års mellemrum nedsættes.  

Egon Østergaard takkede for den historiske og grundige gennemgang. Baggrunden for at 
sætte analysearbejdet i gang var, at man ønskede en mere demokratisk tilgang og 
gennemsigtighed til udpegning af medlemmer i de faste udvalg. Udvalgene fungerer som 
rådgivende udvalg for hovedbestyrelsen, så den har et fagligt fundament at læne sig op 
ad. Fuglestationsudvalget burde, set i denne sammenhæng, måske være et fast udvalg.  

Repræsentantskabets Forretningsudvalg arbejder videre med at få lavet en indstilling på 
baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og de kommentarer, der er indkommet og de 
samler endvidere til bunke til et kommende vedtægtsudvalg. 

14. Valg til Repræsentantskabets Forretningsudvalg 

Morten Møller Hansen, Hans Harrestrup Andersen og John Hansen blev genvalgt og Jette 
Reeh blev valgt til den vakante plads i udvalget. 

15. DOF’s Rammestrategi 
 
Lokalafdelinger, udvalg, Repræsentantskabet, medarbejdere og hovedbestyrelse samt 
strategiarbejdsgruppen har været inde over formuleringen af rammestrategien. 
Rammestrategien udgives på tryk og får samme format som DOFs Årsberetning 2016. Den 
målrettes DOFs eksterne samarbejdspartnere. Strategien omfatter ikke alt, hvad vi laver i 
DOF, men giver et pejlemærke på de næste fire års prioriteringer. 
Medarbejderne i Fuglenes Hus udarbejder handleplaner til hvert punkt i rammestrategien 
med indikatorer og tidsplan, og disse planer godkendes successivt, resten af året af 
Hovedbestyrelsen.   
 
Sigrid Andersen takkede alle for den konstruktive dialog og samarbejdet om tilblivelsen af 
strategien. Rammestrategi 2017-2020 blev vedtaget af Repræsentantskabet. 
 

16. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder 
 
Efterårets repræsentantskabsmøde afholdes 18.-19. november 2017 på Dalum 
Landbrugsskole. Repræsentantskabsmøde 21.-22. april 2018 afholdes på Bornholm.  
 

17. Eventuelt 
 
Formanden takkede DOF Sydøstjylland og Fuglenes Hus for et veltilrettelagt arrangement 
i dejlige omgivelser samt alle for gode og konstruktive debatter og beslutninger.  
 

 


	Referat
	Dansk Ornitologisk Forenings
	LØRDAG d. 22. april

