REPRÆSENTANTSKABSMØDE
24. april 2021, kl. 9.00-15.00
Mødet foregik via Microsoft Teams

Referat
1. Valg af dirigenter og referenter – beslutning
Morten Møller Hansen blev valgt som dirigent og ordstyrer.
Som referenter blev valgt de foreslåede ansatte fra Fuglenes Hus, Lars Engmark,
Knud Flensted, Sigrid Andersen og Mia Ilander Albrektsen.
Alle materialer var udsendt rettidigt, og mødet var bekendtgjort rettidigt. Antallet af
online mødedeltagere var 60. Dirigenten konkluderede derfor, at forsamlingen var
lovlig til at foretage beslutninger.
2. Godkendelse af dagsorden – beslutning
Dagsordenen fik tilføjet ”Godkendelse af dagsorden”.
Der var rettelse til punkt 5 i dagsordenen, som fik ordlyden: ”DOFs reviderede
natursyn og naturpolitik”.
Punkt 13 ”Eventuelt” blev tilføjet til dagsordenen.
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
Der var bemærkning til punkt 5 vedrørende kontingentsatser. Satserne skal skrives
ind i referatet: Almindeligt medlemskab 370 kr., kernemedlemskab 520 kr.,
husstandsmedlemskab 695 kr. og ungdomsmedlemskab 265 kr.
Egon Østergaard nævnte spørgsmålet omkring kontingentfritagelse ved 50 års
medlemskab. Hovedbestyrelsen havde diskuteret og vedtaget det for årtier siden,
men forslaget er aldrig blevet behandlet af repræsentantskabet, hvilket gør, at det
ikke er gyldigt.
Referatet blev herefter godkendt.
4. Beretning fra lokalafdelingerne
Hver lokalafdeling redegjorde mundtligt for det vigtigste emne, der har optaget
lokalafdelingen i det forgangne år. Lokalafdelingernes fulde beretninger har været
sendt ud som bilag forud for mødet.
DOF Bornholms indlæg ved formand Carsten Andersen var desværre vanskeligt at
høre for deltagerne. Grundet coronapandemien har det været en udfordring at få
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afviklet ture, men til gengæld har lokalafdelingen haft en medlemsfremgang på hele
20%. I august blev det flotte skjul i Udkæret indviet, og formanden takkede desuden
for en anonym donation til lokalafdelingen.
DOF Fyn fortalte, at man har registreret stigende interesse for at komme ud i
naturen, og dermed er presset øget på naturen -bl.a. har der været en fotograf, der
er gået tæt på en ørnerede. DOF Fyn har haft særligt fokus på de carbofuran
forgiftede rovfugle på Tåsinge.
DOF København har eksperimenteret med nye digitale måder at afholde møder på.
Efter mange år er John Speich og Søren Sørensen stoppet i DOF Travel. DOF
København dækker 25 kommuner og behandler et hav af naturpolitiske sager, hvoraf
Amager Fælled har fyldt mest i offentligheden med ”dialogmøder” og
demonstrationer.
DOF Nordjylland har mange venner på Facebook og oplever, at det fungerer godt at
linke derfra til artikler på lokalafdelingens hjemmeside, så flere bliver gjort
opmærksomme på, at der er nyt læsestof fra lokalafdelingen. Der var ros for
repræsentantskabet til det flotte lay-out på beretningen med mange fine fotos.
DOF Nordsjælland har fået ny formand, John Hansen. Lokalafdelingen er bl.a.
optaget af genopretningen af Søborg Sø, som er et stort projekt på op mod 600 ha,
når det hele er dækket med vand. Oplevelsen er, at der er vanskeligt at gøre både
benyttere og beskyttere tilfredse med projektet.
DOF Nordvestjylland står foran et formandsskifte, idet Poul Hald-Mortensen, som
ikke deltog i REP-mødet, har meddelt at han ikke fortsætter som formand for
lokalafdelingen. Vi hører nærmere, når der har været afholdt generalforsamling.
DOF Storstrøm har haft gang i aktiviteterne på trods af corona. Der har været afholdt
lidt færre ture og møder, men til gengæld har der været flere unge på Gedser
Fuglestation. Lokalafdelingen har fokus på at styrke fællesskabsfølelsen med de
andre lokale naturinteresserede grupper og omkring de frivilliges store indsats.
DOF Sydvestjylland har oplevet, at de mange nye naturbrugere belaster naturen,
ligesom løse hunde er et problem på strandene med rastende og ynglende fugle.
Der har været afholdt foredrag og flere formilingsarrangementer er i støbeskeen.
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DOF Sydøstjylland har med succes introduceret ”Ugens Fugl” på Facebook for at
skabe øget interesse for at være med på lokalafdelingens Facebook-gruppe.
Vandstær-tællingen er at andet eksempel på en vellykket aktivitet i det forgangne år.
DOF Sønderjylland oplever som noget nyt at blive kontaktet af myndigheder
angående nye projekter – det er til gavn for begge parter, at samarbejdet indledes
tidligt i forløbet. Lokalafdelingen har bl.a. afholdt møder i det fri for at forebygge
coronasmitte.
DOF Vestjylland har fået ny hjemmeside. Indtil videre har Corona nedlukningerne
gjort, at man endnu ikke er i gang med generalforsamling og fugleture, men inden
længe kommer der gang i turene igen.
DOF Vestsjælland har fået ny formand, Morten Jensen. Han orienterede om det
meget atypiske år, hvor alle har skullet ud i naturen. Lokalafdelingen har særligt
været optaget af sagen om havvindmølleparken beliggende i et område, Omø
Stålgrunde, som skal være EU fuglebeskyttelsesområde.
DOF Østjylland havde ros til Seniorgruppen, Gråkragerne, og Fuglepigerne for deres
virkelyst og engagement. Man glæder sig meget til at kunne starte op med fugleture
og møder igen.
John Frikke fra Fuglestationsudvalget takkede lokalafdelingerne mange gange for de
tilskud, som er ydet til de unge menneskers ophold ved fuglestationerne.
5. Hovedbestyrelsens årsberetning ved Egon Østergaard
Formanden beskrev, at det har været en vanskelig periode, hvor foreningens mange
medlemsaktiviteter og fugleture har været påvirket negativt af coronarestriktionerne. Han glædede sig over, at Naturbutikken har klaret sig meget fint og
givet overskud i det forgangne år. Samtidig har foreningen oplevet en fin
medlemstilgang, så vi nu nærmer os de 18.000 medlemmer i DOF.
Han orienterede om, at Henrik Wejdling og Anders Horsten træder ud af
Hovedbestyrelsen og fortalte, at vi fortsat kan regne med deres engagement i
Naturpolitisk Udvalg. Formanden ønskede desuden velkommen til de nye
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lokalafdelingsformænd: John Hansen i DOF Nordsjælland og Morten Jensen i DOF
Vestsjælland.
Formanden gav også en kort status over de igangværende projekter: Det nye
punkttællingsprogram 2.0, og en opgradering af Danmarks Fugle på hjemmesiden.
FugleForAlle er titlen på et projekt, som handler om formidling af fugle og natur til
børn, gennem deres bedsteforældre/forældre. Alle interesserede kan henvende sig
til Mads.oddershede@dof.dk. DOF har endvidere modtaget midler fra Fru Hedevig
Quidings Legat til at opsætte redekasser. Desværre fik DOF afslag på en
projektansøgning til Villum-fonden om midler til Ørneklub.
DOF er engageret i samarbejdet med Arter.dk og sidder med i Artsrådet. Arter.dk er
en artsdatabase, som er etableret af Miljøstyrelsen, Statens Naturhistoriske Museum,
Naturhistorisk Museum Aarhus og DanBIF. Finansieringen kommer fra Aage V.
Jensen Naturfond, 15. Juni Fonden og den danske stat.
Både ØrneTV og UgleTV var velbesøgte, og mange mennesker har fået glæde af at
følge fuglene på Web-kamera, der er et af DOFs mest populære tilbud til
offentligheden.
Netfugl 2.0 for feltaktive ornitologer er kommet godt fra start og de foreløbig 815
brugere kan snart glæde sig over, at hjemmesiden er en fuldt opgraderet version af
det gamle Netfugl.
På det naturpolitiske område har det været en travl tid med et stort fokus på
faunakriminalitet, naturnationalparkerne og konflikt om vindmøllepark på Omø
Stålgrunde. Naturpolitisk Udvalg har etableret en skrivegruppe, som har arbejdet
intenst på at revidere teksterne til DOFs Natursyn og Naturpolitik, som nu foreligger
i en opdateret version til Repræsentantskabet. I Vildtforvaltningsrådets regi har DOF
bl.a. medvirket til forvaltningsplan for Ulv og indstilling om stop for udsætning af
Gråænder.
Endelig har DOFs Klimafond doneret indsamlede midler for over 1,3 mio. kr. til
opkøb af skov i Ecuador.
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6. DOFs reviderede natursyn og naturpolitik – diskussion på baggrund af refleksioner
fra forfatterne, med henblik på vedtagelse ved efterårsrep. 2021
Næstformand Boris Schønfeldt fra HB og Naturpolitisk Udvalg præsenterede
oplægget til revideret natursyn og naturpolitik.
Oplægget, der var rundsendt til hele repræsentantskabet, er udarbejdet på
grundlag af det eksisterende natursyn og naturpolitik fra 2013. En arbejdsgruppe
bestående af Boris Schønfeldt, Anders Horsten, Peter Bonne Eriksen, Henrik
Wejdling (indtil juni 2020) og Knud Flensted har afholdt 28 arbejdsgruppemøder,
hvoraf kun de to første var fysiske møder.
Planen har været, at natursynet og naturpolitikken skulle drøftes og vedtages
endeligt af repræsentantskabet i april 2020, men på grund COVID-19 blev
vedtagelsen udskudt til november 2020.
Herefter var der lejlighed til at kommentere udkastet, og arbejdsgruppen tager
kommentarer med tilbage for eventuel indarbejdelse.
Blandt kommentarerne skal følgende nævnes:
Lars Holm Hansen foreslog indarbejdelse af ønske om sikring af levesteder i
udtjente råstofgrave, dvs. at de ikke tildækkes med muld og opfyldes.
John Frikke ønskede højere kvalitet i myndighedernes naturplaner og handleplaner
for Natura 2000-områder. Desuden kritik af mangelfuld NOVANA-overvågning.
John Frisenvænge havde fokus på problemer med motoriseret færdsel i Natura
2000-områder samt forstyrrelse fra bl.a. SUP-sejlads og kajakker. Desuden behov for
at paragraf 3-beskyttelse også skal gælde fuldt ud i sommerhusområder og byzone.
Desuden ønske om bedre præcisering af behovet for både ’vild helårsgræsning’ og
mere målrettet ’gammeldags naturpleje’, samt gerne hvornår det ene og hvornår
det andet.
Morten Møller Hansen ønskede afsnittet om grødeskæring og oprensning i ferske
vande afstemt med kravene i Vandløbsloven (pkt. 14-15).
Jens Lodal ønskede mere håndfast stop for fældning i den primære yngletid (ikke
kun intensiv fældning).
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Luise Ekberg ønskede 500 meter mellem stier og skovveje.
Liva Gerd Bonnesen ønskede bedre præciseringer for naturen i byerne.
Afslutningsvis blev der givet en frist til 15. maj for indsendelse af skriftlige
kommentarer til natursynet og naturpolitikken. Kommentarer skal sendes til Knud
Flensted.

7. Medlemsundersøgelse – orientering
Lars Engmark fortalte om den elektroniske medlemstilfredshedsundersøgelse, som er
blevet sendt på e-mail til DOFs medlemmer i foråret 2021. En fjerdedel af de
adspurgte har responderet ved at udfylde spørgsmålene, som var udarbejdet i
samråd med Poul Skøtt, som har erfaring med medlemspleje, idet han i en årrække
har været salgs- og marketingdirektør for Politiken Plus.
Det overordnede formål med medlemsundersøgelsen var at skabe indblik i, hvad
medlemmerne mener, DOF bør prioritere. Indledningsvist kan det konkluderes, at
medlemmerne overordnet set er tilfredse, og at de prioriterer glæden ved fuglene
samtidig med, at de gerne støtter fuglenes sag. Mange respondenter har, udover at
prioritere mellem forskellige oplistede emner, benyttet anledningen til at komme
med skriftligt input i form af gode råd og forslag til forbedringer. Derfor er det et
meget fyldigt materiale, der er kommet ud af medlemsundersøgelsen.
Egon Østergaard orienterede om, at medlemsundersøgelsen særligt skal bruges til at
kvalificere igangværende overvejelser om nye medlemstyper. Dette kræver
yderligere analyser, og emnet vil derfor blive taget op med repræsentantskabet igen
senere.

8. DOFs rammestrategi 2021-2025 – oplæg ved Sigrid Andersen og diskussion med
henblik på vedtagelse ved efterårsrep. 2021
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Sigrid Andersen opsummerede processen omkring DOFs rammestrategi. Til at
supervisere processen, som startede i 2019, blev Strategiarbejdsgruppen nedsat
bestående af John Hansen, Jette Reeh, Hans Harrestrup Andersen, Morten Møller
Hansen og Lene Smith. I december 2019 sendtes brev ud til alle lokalafdelinger og
en række udvalg for at få skriftlig indspil til rammestrategien. På baggrund af corona
blev der givet ekstra lang svartid. Den komplette samling af alle indkomne bidrag
forelå i sensommeren 2020 og fylder 55 sider.
Der blev i efteråret 2020 lavet en syntese heraf, og forslagene grupperede sig i
kategorierne: ”Fuglefaglighed i højsædet”, ”Et synligt DOF” og ”Offensiv naturpolitik”.
Repræsentantskabet behandlede oplægget til rammestrategi på mødet 21.
november 2020, hvor der blev afgivet yderligere forslag til vægtninger og
prioriteringer. Strategiarbejdsgruppen holdt sit afsluttende møde 13. januar 2021.
Der blev derefter arbejdet med indhold og sproglig redigering i et udvalg bestående
af Lene Smith, Peter Bonne Eriksen, Lars Engmark, Toke Nyborg
(medarbejderrepræsentant) og Anders Horsten. Hovedbestyrelsen godkendte
oplægget 19. marts 2021, og det afventer nu repræsentantskabets endelige
vedtagelse.
Direktøren takkede for de mange input og forslag, samt de gode møder i
lokalafdelingerne, som nåede at blive afholdt på trods af corona-nedlukning. Rigtig
mange mennesker har bidraget, og mange (men ikke alle) forslag er at finde i
rammestrategien. Tidsrammen er gjort 5-årig dvs. gældende frem til og med 2025.
Fra mødedeltagerne var der flere kommentarer: John Frisenvænge stillede spørgsmål
ved, hvad organisationsstruktur har med synlighed at gøre. Hertil svarede Stefan
Stürup, at foreningens organisation skal forebygge, at DOFs indsats kan misopfattes
som usynlig. Der var flere indsigelser imod at gøre alle ture og arrangementer åbne
for ikke-medlemmer. Der laves derfor en sproglig opstramning af formuleringen.
Desuden var der ønske om, at kommunerepræsentanternes indsats for at styrke
DOFs synlighed tages med som et punkt.
Når rammestrategien bliver vedtaget, vil der i stil med tidligere blive lavet en tryksag,
som kan deles ud til tillidsvalgte og samarbejdspartnere, ligesom der bliver lavet
konkrete handleplaner, så vi kan følge med i fremdriften.
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9. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2020 – beslutning
Økonomichef Lars Engmark orienterede om, at resultatet for 2020 er et overskud på
1,3 mio. kr., og heri er indeholdt et underskud i DOFs lokalafdelinger og
fuglestationer på ca. 200 t. kr. Det skyldes primært et overskud i Naturbutikken på
888 t.kr. og regulering af hensatte feriepenge på 544 t.kr. efter indførelsen af den ny
ferielov. På grund af Corona-restriktionerne er der desuden sparet penge på
deltagelse i aktiviteter.
Medlemstallet er steget i 2020, hvorimod antallet af naturbeskyttere er faldet. DOFs
Klimafond har modtaget 1,0 mio. kr. i 2020, heraf 650 t.kr. fra biotekvirksomheden
Gubra ApS samt 100 t.kr. gennem salg af klimacertifikater.
Repræsentantskabet godkendte regnskabet.
10. Fremlæggelse af revideret budget (II) for 2021 – beslutning
Lars Engmark præsenterede det reviderede budget for 2021, som er baseret på en
omsætning på 45,4 mio. kr., hvoraf Naturbutikken står for 15,4 mio.kr. Forventningen
om at nå de 18.000 medlemmer inden årets udgang er næsten allerede indfriet på
nuværende tidspunkt. Desuden arbejdes der med et mål om at nå op på, at 2.200
betaler naturbeskyttelsesbidrag. Af de indsamlede midler skal 290 t.kr. gå til
Fugleværnsfonden. DOF forventer at modtage tilskud fra Friluftsrådet på 1,9 mio. kr.,
ansøgningen er indsendt.
De kendte usikkerheder i budgettet er, om der kan sikres tilstrækkelige indtægter
gennem foreningens projekter, fondsindtægter, medlemmer og Naturbutikken.
Direktør Sigrid Andersen gav i tillæg hertil en mundtlig orientering om, at
Fagforeningen HK har gjort DOF opmærksom på, at praksis vedrørende
pensionsindbetaling efter deres opfattelse er forkert. DOF har i alle årene fratrukket
1/3 af pensionen fra HK-medarbejderens løn. DOF får nu advokatbistand til at afklare
detaljerne i aftalen, og der afholdes møde med HK om sagen. Det er på nuværende
tidspunkt for tidligt at vurdere, hvilken betydning det får på DOFs budget.
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Repræsentantskabet godkendte det reviderede budget for 2021.

11. Valg til Hovedbestyrelsen – beslutning
På valg var Hans Meltofte, Kirsten Marie Haugstrup, Lene Smith, Ole Friis Larsen og
Stefan Stürup, som alle blev genvalgt.
På de vakante pladser indstillede HB: Nina Yasmin Ali og Rie Birkelund Jensen, der
begge blev valgt.
12. Valg af medlemmer til Repræsentantskabets Forretningsudvalg – beslutning
På valg var Hans Harrestrup Andersen, John Munch Hansen, Morten Møller Hansen
og Jette Reeh, som alle blev genvalgt til Repræsentantskabets Forretningsudvalg.
13. Fugleværnsfonden
a. Valg til bestyrelsen – beslutning
b. Fugleværnsfondens regnskab, budget og planer for 2021 – orientering ved
Martin Iversen, formand for Fugleværnsfonden.
a. Valg til bestyrelsen:
Martin Iversen og Jonna Odgaard blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater.
b. Fugleværnsfondens regnskab, budget og planer for 2021 – orientering ved formand
Martin Iversen
Fugleværnsfondens formand Martin Iversen præsenterede beretningen og regnskab for
2020 samt budget og planer for 2021 til orientering. Præsentationen er vedhæftet.
Fra repræsentantskabet kom der forslag om, at lokalafdelingerne ved guidede ture for
andre foreninger, virksomheder m.m. i stedet for betaling opfordrede til frivillige
støttebidrag til Fugleværnsfonden.
Beretning, budget og planer for 2021 blevet taget til efterretning.

14. Eventuelt
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Formanden takkede dirigent og mødedeltagere for mødet.
Kommende repræsentantskabsmøder: 20.-21. november 2021 i Dalum samt
23.-24. april 2022 i Nordsjælland.
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