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Referat 

 
Dansk Ornitologisk Forenings Repræsentantskab  

 

Grundet Coronavirus smittefare havde Repræsentantskabets Forretningsudvalg og 

Hovedbestyrelsen besluttet at afvikle Repræsentantskabet uden fysisk fremmøde ved 

hjælp af Fildelingssystemet DOFdok og et afstemningsskema. 

 

Modsat, hvad der blev udmeldt i dagsordensmaterialet, så har Repræsentantskabets 

Forretningsudvalg senere påpeget, at samtlige 67 medlemmer af Repræsentantskabet 

kunne afgive stemme ved dette møde. Mindst 34 skal deltage for at forsamlingen er 

beslutningsdygtig og 46 medlemmer af repræsentantskabet deltog i afstemningen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – beslutning.  

Referatet blev godkendt. 

 

2. Beretning fra lokalafdelingerne – orientering.  

Repræsentantskabet tog beretningerne til efterretning. 

 

3. Hovedbestyrelsens årsberetning, ved Egon Østergaard – beslutning.  

Beretningen blev godkendt af Repræsentantskabet. 

 

På DOFdok var der stillet flg. spørgsmål, men herudover var der ikke spørgsmål til 

formandens beretning: 

 

Luise Ekberg havde følgende kommentar til beretningen: ”DKY (DOF’s Udvalg til 

Kvalitetssikring af Ynglefugledata) har meddelt hovedbestyrelsen og direktøren, at 

arbejdet er sat på pause, indtil der er udviklet det i november 2014 lovede IT 

redskab, som skal gøre kvalitetssikringsarbejdet muligt. Dette fremgår ikke af 

beretningen, men vi kan notere os, at der ikke i budgettet for hverken 2020 eller 

2021 er sat penge af til DKY. Hvordan kan det være, at man nedprioriterer dette 

arbejde – specielt, når der er søgt og bevilget midler til et projekt, der skal arbejde 

med sammenhængen mellem DOFbasen og Artsportalen. Vi mener, det må være 

yderst vigtigt, at netop ynglefund er kvalitetssikret og dokumenteret, da det er data, 

som myndighederne skal bruge i forbindelse med planlægning af indgreb i 
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naturområder. Herudover ønsker DOF Nordsjællands bestyrelse, at DKY bliver et 

udvalg, som er vedtægtsbefæstet og deraf demokratisk valgte medlemmer, som i 

de øvrige udvalg”. 

Hertil svarede formanden, ”at det er rigtigt, at DKY er blevet stillet et it-værktøj i 

udsigt for lang tid siden, men at dette ikke er udviklet. Det er desværre ikke sket 

endnu. Udvalget har stillet sig selv på pause, indtil der er en afklaring af dette. Det 

er selvfølgelig helt ok. Hovedbestyrelsen behandler, så snart vi igen kan samles, en 

henvendelse fra jer om det fremtidige arbejde med at kvalitetssikre ynglefugledata. 

Der er også en række øvrige forhold, som vi sammen kan drøfte, når forholdene 

igen bliver mere normale”. 

 

4. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2019 – beslutning. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Christian Hjorth bemærkede ved telefonisk henvendelse til Lars Engmark, at det 

burde tydeliggøres i årsberetningen, at årets resultat for DOF er minus 622.258 kr. 

og overskuddet i lokalafdelingerne er 212.087 kr. hvilket medfører et nettoresultat 

på minus 410.171 kr. 

 

I note 4 skal tilskud til DOFT for Jagttegnsmidler rettes til 75.000, og linjen over skal 

rettes til 40.222 + 130.829. Totalen for noten er uændret og påvirker ikke 

regnskabet. Desuden ønskede Christian Hjorth, at det fremadrettet tydeliggøres i 

DOF’s regnskab, hvor meget foreningen giver til klima.  

 

5. Fremlæggelse af revideret budget (II) for 2020 – beslutning.  

Revideret budget for 2020 blev godkendt. 

 

Repræsentanter for DOF Fyn stemte imod budgettet begrundet i, at Keldsnor 

Fuglestation ikke får tilskud fra DOF, (i modsætning til de 3 A-fuglestationer), 

samtidig med at lokalafdelingerne har fået nedsat tilskud. Direktøren ønsker i den 

sammenhæng at præcisere, at Repræsentantskabet ikke, da beslutningen blev 

truffet på ForårsREP april 2019, har lovet noget andet til DOF Fyn. 

 

Ole Tønder stillede forslag om at prisstigningen på 15 kr. hos ungdomsmedlemmer 

opkræves hos kernemedlemmer i stedet.  
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6. Valg til Hovedbestyrelsen – beslutning 

På valg var Egon Østergaard, Peter Bonne Eriksen, Boris Schønfeldt, Kim Skelmose, 

Henrik Wejdling, Nils-Erik Norsker og Andreas Winding Mønsted, som alle blev 

valgt. 

 

 

7.  Valg af medlemmer til foreningens faste udvalg – beslutning. 

Samtlige udvalgsmedlemmer, der genopstillede, blev genvalgt. Alle de nyopstillede 

udvalgsmedlemmer: Lars Smith, Anders Odd Wulff Nielsen, Troels Eske Ortvad,  

Joakim Matthiesen, Joshua Emil Haahr, Emma Sohnemann og Rasmus Monne blev 

ligeledes valgt. 

 

 

8. Fugleværnsfonden 

a. valg til bestyrelsen – beslutning. 

Henrik Nepper Christensen og Ole Have Jørgensen blev valgt. 

 

b. Fugleværnsfondens regnskab, budget og planer for 2020 – orientering 

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 

 

 

9. Valg til Skagen Fuglestations bestyrelse – beslutning 

På nyvalg var Anders Brinkmann, som blev valgt ind i bestyrelsen for Skagen 

Fuglestation. 

 

 

10. Evt. 

Det kommende ForårsREP. 2021 vil blive afholdt med DOF Nordsjælland som værter 

og foregår i dagene 24.-25. april 2021. 

 

 

 

 


