REPRÆSENTANTSKABSMØDE
21. november 2020

Referat
Dansk Ornitologisk Forenings Repræsentantskab
Hotel Comwell, Kolding, Roskilde og Rebild Bakker

1. Valg af dirigenter og referenter
Morten Møller Hansen, Jette Reeh og John Hansen blev valgt som dirigenter og ordstyrere.
Som referenter blev valgt de foreslåede ansatte fra Fuglenes Hus.
Alle materialer var udsendt rettidigt, og mødet var bekendtgjort rettidigt. Forsamlingen var
lovlig til at foretage beslutninger.
2. Godkendelse af dagsorden
Der var rettelse til punk 9 i dagsordenen, som fik ordlyden: ”Valg af direkte valgt medlem af
repræsentantskabet”. Derudover blev dagsordenen godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Formandens halvårsberetning
Formand Egon Østergaard kom i sin beretning ind på, at Corona desværre har været årsag
til en nedgang i lokalafdelingernes mange aktiviteter og ture. Desuden har det været
vanskeligt at afholde politiske møder. Vi har været nødsaget til at afvikle en del møder
digitalt. Alligevel har der været lyspunkter i det forgangne halvår:
•

DOF oplever stor medlemsfremgang, hvilket er meget positivt, og det kan skyldes 100
kr. kampagnen, og at folk er blevet mere opmærksomme på naturen.

•

Formanden glædede sig over de mange gode input til DOFs strategi 2021-2025.

•

Atlas III projektet er afsluttet med udgivelsen af Fugleatlas. Vi havde glædet os til at
holde en kæmpe fest til fejring af alle de mange ildsjæle, der har bidraget til
Atlasundersøgelsen. Desværre kom der atter Corona-restriktioner, så i stedet blev det
til en markering på forlaget, som kan ses på link:
https://www.youtube.com/watch?v=lSklYsUCKQM&feature=emb_logo. Formanden
takkede Aage V. Jensen Naturfond, som støttede projektet økonomisk, og ikke mindst
rettede han en inderlig tak til de mange frivillige, som har bidraget.
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•

DOF indgår en 1-årig samarbejdsaftale med Miljøministeren. Aftalen forventes
underskrevet i den kommende uge, og der er udsigt til, at DOF videre frem kan få
samarbejdsaftaler, der er synkroniseret med NOVANA aftalerne.

•

Ørne er fortsat meget populære, og DOFs webcams på havørnerede og Stor
Hornuglerede har været velbesøgt med 2,5 mio. visninger. Ørneklubben for de 6-12årige er igangsat med facebookside, folder og nogle få aktiviteter, der desværre også
har kørt på lavere blus end ønsket som følge af Corona.

•

Netfugl 2 er blevet en realitet efter mange års ønske. Hovedbestyrelsen har besluttet
at investere 750.000 kr. i udviklingen, og det er tilfredsstillende at se, at arbejdet
skrider frem.

•

Hvid Stork ser ud til at være tilbage som fast ynglefugl i Danmark, hvilket er meget
positivt. Der bliver mere at se til for Storkegruppen. DOF har holdt møde med
foreningen storkene.dk om en fælles indsats.

Staten har iværksat etablering af arter.dk, som er en national artsportal. DOF har haft et
samarbejdsprojekt med Miljøstyrelsen og Københavns Universitet for at undersøge,
hvordan vi bedst samarbejder om dataoverførsel fra DOFbasen og andre relevante forhold
fremover. Egon Østergaard opfordrer til, at man fortsat bruger DOFbasen til indtastninger
af fugleobservationer. Alle disse data bliver overført elektronisk til arter.dk.
DOF oplevede i foråret, at det bevilgede Golfprojekt desværre blev trukket tilbage af den
bevilgende fond. Det var ærgerligt, fordi bevilling og kontrakt var i hus. Men arbejdet vil i
videst muligt omfang køre videre som et frivilligt drevet projekt.
Egon Østergaard fortalte desuden om sit møde med Miljøminister Lea Wermelin. DOF har en del
ønsker til hende, men hun har fået ros fra DOF for initiativet for bedre § 3-beskyttelse, som blev
vedtaget i juni. Ministeren har stoppet fældning i urørt skov, hvilket DOF også har rost hende for.
Etableringen af en stor vindmøllepark syd for Omø er sat på pause, da DOF, DN og Danmarks
Jægerforbund fastholder, at de rastende og fældende fugle i området skal have fred. Vi ser frem til,
at Miljøministeren snarligt melder ud, at området skal være EU-fuglebeskyttelsesområde. DOF
sidder med i udvalget om etablering af de to kommende natur-nationalparker samt et udvalg vedr.
etablering af urørt skov. Miljøministeren er desuden af alle organisationer under
Vildtforvaltningsrådet blevet opfordret til at stoppe ulovlige giftdrab på vilde dyr med en stærk
markering af, at nu må der ske noget for at dæmme op for faunakriminaliteten. DOF har især sat
fokus på drab af rovfugle med carbofuran, hvor der planlægges en temadag med Danmarks
Jægerforbund i 2021.
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DOFs klimafond har modtaget et stort beløb fra biotekvirksomheden Gubra, og Merkur
Andelskasse vil også i fremtiden bidrage, dels som virksomhed og dels gennem et produkt
til deres investeringskunder. Dette afklares nærmere i de kommende måneder. Den store
succes medfører, at klimafondens arbejde skal professionaliseres i DOF.
Slutteligt fortalte Egon Østergaard, at Vildtforvaltningsrådet er i gang med revision af
jagttider. Revision vedr. udsætning af gråænder står på, idet det nugældende forlig om
gråænder udløber i 2022.
I tillæg til beretningen fortalte Lars Holm Hansen, at DOF Vestjylland har identificeret gode
potentielle storkeynglelokaliteter. Egon Østergaard opfordrede til, at lokalafdelingerne kun
går med i initiativer om opsætning af kunstige storkereder på steder, hvor der er et reelt
fødegrundlag for storke.
Miljøminister Lea Wermelin havde til Repræsentantskabet sendt en videohilsen, som blev
afspillet. https://www.facebook.com/BirdLifeDanmark/videos/294956405111863
5. Budget 2021 1 og fastsættelse af kontingent
Lars Engmark indledte med en kort præsentation af det forventede regnskab for 2020, der
ser ud til at ende positivt på 100.000-200.00 kr. Året har grundet Corona givet besparelser
på mødeaktiviteter. Til gengæld har der beklageligvis været nedgang i rejseaktiviteter i DOF
Travel.
Budget 2021, version 1 blev derefter præsenteret. Blandt de største projekter vil være
”Punkttælling 2.0”, som er finansieret af Aage V. Jensen Naturfond og handler om en
opgradering af Punkttællingsprogrammet med nye metoder og ny teknologi. Desuden har
Nordea fonden bevilget penge til projektet ”Naturvejledning på tværs af generationer”,
ligesom DOF har modtaget Fru Hedevig Quiding Legat til et mindre 1-årigt projekt ”Hjælp
til de trængte hulrugende fuglearter”. Der er også ansøgt om projektmidler hos Villum
Fonden og 15. juni fonden, men det vides endnu ikke, om projektforslagene modtager
bevilling.
Der var spørgsmål fra salene til budgettet. John Frikke fra Fuglestationsudvalget fik
præciseret, at der med ”henlæggelse vedrørende lokalafdelinger og lokale fuglestationer”
på side 10 i budgettet menes fuglestationerne i Gedser, Blåvand og Skagen.
Desuden var der et spørgsmål om bankskifte. Lars Engmark hjælper gerne lokalafdelingerne
med bankskiftet, hvis det ønskes.
Christian Hjorth bad om at få synliggjort, hvor medlemmernes klimabidrag står i budgettet.
I note 3 på side 13 er beløbet anført som Klimabidrag, frivillige. Han ønskede en
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redegørelse for, hvordan DOF sikrer, at pengene faktisk går til formålet. Hans Meltofte
svarede hertil, at man har kopi af skøderne, der dog er udfærdiget på spansk, så DOF bør
overveje at få en spansktalende advokat. Samlet set er der støttet opkøb for et par mio. kr.
Indtil videre har en gruppe frivillige bestående af Hans Meltofte, Michael Køie, Jon Fjeldså
og Alex Rosendal stået for udvælgelsesarbejdet. Klimabidrag, køb af reservater kan ses i
note 6 på side 14.
Endelig ønskede Christian Hjorth at vide, hvordan DOF i dag forholder sig til, at
hovedbestyrelsen i 1983 besluttede, at 50 års medlemskab skal give kontingentfritagelse.
Direktøren og HB undersøger dette nærmere.
Tue Brix fremsatte et forslag på vegne af DOF København og Nordsjælland om ekstra
penge til Børn & Unge, så beløbet forhøjes med 50.000 kr., der deles ligeligt mellem
børneklubben og andre børneaktiviteter. Dette blev vedtaget af Repræsentantskabet med
24 stemmer for, 11 imod og 15 undlod at stemme.
Endelig ønskede Repræsentantskabet at fastholde uændrede kontingentsatser i 2021.
Budget blev derefter sat til afstemning, og det blev vedtaget af Repræsentantskabet med
48 stemmer for, 1 stemme imod og 1 undlod at stemme.
6. Debat om DOFs stategi 2021-2024
Planen er, at den endelige strategi 2021-2024 skal vedtages på repræsentantskabsmødet i
foråret 2021.
Sigrid Andersen præsenterede oplægget:
Strategiarbejdsgruppen og strategiudvalget har læst de mange tilbagemeldinger til DOF’s
kommende rammestrategi, som er kommet fra lokalafdelinger, udvalg og medarbejdere. En
analyse af de mange indspil viser, at forslagene grupperer sig i større kategorier, der er
blevet midlertidigt navngivet:
”Fuglefaglighed i højsædet”, ”Et synligt DOF” og ”Offensiv naturpolitik”.
Strategiarbejdsgruppen (som er identisk med Repræsentantskabets Forretningsudvalg)
ønskede disse kategorier debatteret på repræsentantskabsmødet med henblik på, at
repræsentantskabet kan give sine holdninger til kende og foretage en prioritering af de
underemner, som er fremkommet.
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Det er i øvrigt oplægget, at DOF fastholder de hidtidige hovedspor i rammestrategien som
er:
• Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
• Indsamling og udbredelse af viden om fugle
• Fugleoplevelser i naturen
• Medlemmernes deltagelse i DOF’s aktiviteter
På grund af de ændrede rammer for repræsentantskabsmødet blev hvert af de tre
mødesteder en gruppe.
Efter gruppediskussionerne i Roskilde, Kolding og Rebild Bakker præsenterede hver gruppe
hovedlinjerne i plenum (altså virtuelt for hele repræsentantskabet). Desuden skulle hver
gruppe indsende prioriteringerne til Sigrid Andersen, og alle blev i øvrigt opfordret til at
indsende personlige betragtninger, hvis man havde yderligere at tilføje.
Fra fællespræsentationen kan sammenfattes, at alle grupper udtrykte støtte til
hovedlinjerne i oplægget, altså at videreføre de hidtidige hovedspor.
Blandt de kommentarer, der blev fremhævet, kan især nævnes: Fokus på faglighed og viden
om fugle (DOF’s adelsmærke), DOFbasen er DOF’s omdrejningspunkt, Opkvalificering af
medlemmerne, Inddragelse af unge, Virtuelle formandsmøder og erfaringsudveksling på
tværs af lokalafdelinger etc., Behov for foldere, kasketter, t-shirts etc. med DOF logo og
budskaber, samarbejde med lokalpolitikere, Havet bør mere i fokus i DOF’s naturpolitik,
Aktiv faglighed og opkvalificering, Fuglestationerne er vigtige ’fyrtårne’ for DOF’s arbejde
og synlighed.
Strategiarbejdsgruppen opsamler alle input og bringer dem videre i processen sammen
med Strategiudvalget (under Hovedbestyrelsen) frem mod rammestrategiens kommende
vedtagelse på forårets Repræsentantskab 2021.
7. Beretninger fra faste udvalg og faglige grupper
Repræsentantskabet tog beretningerne til efterretning med følgende kommentarer:
DOFbasegruppen: I tillæg til beretningerne var der udsendt Beretning fra DOFbasegruppen
på e-mail den 18. november 2020. Der var kommentarer angående mobilindtastning i
DOFbase App’en offline, dvs. på lokationer uden mobildækning. Man ønsker problemet løst
hurtigst muligt.
Fuglestationsudvalget: Der var spørgsmål om natlyt og geotagging. John Frikke
orienterede om, at natlyt af nattrækkende fugle er under opstart, og at data går ind på
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https://www.trektellen.nl/. På fuglestationerne er man desuden involveret i et europæisk
projekt om geotagging ved hjælp af gps-sendere på solsorte.
DOF UNG fik ros fra Christian Hjorth. Han opfordrede lederne på turene til at introducere
feltornitologiske metoder, f.eks. punkttællinger, frem for kun at være hitjægere.
Fugleåret: Der var stor ros for Fugleåret fra repræsentantskabet. Rapportgruppens
publikationer er digitaliseret til bevaring for eftertiden. Men fysiske materialer i form af
andre udgivelser, lokalrapporter og feltrapporter bør også scannes og lægges på nettet.
Egon Østergaard roste Fugleåret og fortalte, at ministre og politikere bliver vildt benovede
over at modtage et eksemplar, når DOF mødes med dem. Han giver sin fulde støtte til, at
arbejdet fortsætter og opfordrede til, at flere frivillige melder sig under fanerne.
Der var desuden spørgsmål til ”Oversigt over Danmarks Fugle”. Hans Meltofte orienterede
om, at arbejdet skrider frem. Der er skaffet midler til databehandling. Hvert 20. år kommer
der en fortegnelse over fuglenes hyppighed og fordeling. Den forventes at udkomme i
2021.
8. Skagens Fuglestation, valg til bestyrelse
Hans Christoffersen blev valgt.
9. Valg af direkte valgt medlem af repræsentantskabet
Christian Hjorth blev genvalgt.
10. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabsmødet i foråret 2021 bliver afholdt den 24. til 25. april på Pharmakon i
Hillerød
Repræsentantskabsmødet i efteråret 2021 bliver afholdt den 20. til 21. november på Dalum
Landbrugsskole i Odense.
11. Eventuelt
Lasse Braae orienterede om, at Boligbirding kører på 3. år som et live-projekt.
Der blev efterspurgt forslag til koncept for lokale generalforsamlinger i en Corona-tid.
Sigrid Andersen har efterfølgende udsendt anbefalinger vedr. DOFs lokale
generalforsamlinger 2021.
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Henrik Kalckar orienterede om, at DOF Fyn og kommunekontakterne i 2021 tæller alle
ynglefuglebestand af kystfugle på de fynske øer i et projektsamarbejde med DCE ved
Thomas Bregnballe og Naturstyrelsen.
David Collinge foreslår, at REP fremover afvikles som en blanding af webinar og
generalforsamling. Hans erfaring fra andre foreninger er, at det giver flere deltagere.
Egon Østergaard afsluttede Repræsentantskabet med at sige tak til dirigenterne. Han
takkede Repræsentantskabets Forretningsudvalg, som gjorde det muligt at afvikle mødet.

7

