Referat af mødet i Dansk Ornitologisk Forenings
Repræsentantskab den 18. og 19. april 2015

John Hansen, DOF Nordsjælland, medlem af Repræsentantskabets Forretningsudvalg, bød særligt
velkommen til DOF’s nye direktør, Sigrid Andersen.
Lars Holm Hansen, DOF Vestjylland bød hele forsamlingen velkommen. Herefter blev søndagens
fugletur til Skjern Enge præsenteret.
1. Valg af dirigenter og referenter
Hans Pinstrup, Christian Hjorth, og John Hansen blev indstillet som dirigenter og valgt.
Som referenter blev valgt medarbejdere fra Fuglenes Hus.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden og bilag blev godkendt.
Gæster havde taleret, men ikke stemmeret.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet var tidligere udsendt og blev godkendt.
4. Hovedbestyrelsens årsberetning
Formand Egon Østergaard (EØ) præsenterede DOF’s nye direktør Sigrid Andersen for
repræsentantskabet.
I tillæg til årsberetningen redegjorde EØ for følgende:
-

Stabilt medlemstal på 16.000 de sidste 5 år
Antallet af facebookvenner nærmer sig 30.000
Meget omtale i DOF’s medier
Nye ansigter i lokalafdelingerne
DOF’s gode økonomiske forhold
Af naturpolitiske emner nævntes:

-

Møde med miljøministeren i marts d.å.
Den Danske Naturfond
Nationalpark ”Skjoldungernes Land”
Beslutningsforslag fra den blå blok i Folketinget
DOF’s indspil til udmøntning af EU-landbrugstilskud
Landbrugsdrift – en lille sejr
Brug af rottegift på Lolland
Revision af EU’s naturdirektiver

EØ gennemgik endvidere DOF’s projekter, som varetages professionelt af DOF’s aktive
frivillige og medarbejdere i Fuglenes Hus:
- Fokuseret Fugleforvaltning (afsluttet)
- DATSY (afsluttet og publiceret)
- Caretaker (afsluttet, publicering på vej)
- Citizen Science based bird population studies, 3-årigt ph.d. projekt

-

CISU bevilling (Civilsamfund i udvikling) på 15,7 mio. kr. fordelt over 3 år i landene Nepal,
Uganda og Kenya
Fugle og vindmøller
Atlas III

Nye projekter:
- Fugle overalt
- Skagen Fuglestation
Hovedbestyrelsens skriftlige årsberetning blev godkendt af repræsentantskabet, og
formandens mundtlige beretning blev taget til efterretning.
5. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2014
Besparelse på driftsomkostningerne har resulteret i et overskud på 912.000 kr. Fald i
omsætning i lokalafdelingerne skyldes primært vigende omsætning i DOF Travel.
Repræsentantskabet vedtog DOF’s regnskab for 2014.
6. Valg til hovedbestyrelsen
Ingen indkomne forslag.
Hans Meltofte, Kirsten Marie Haugstrup, Lene Smith, Ole Friis Larsen, Stefan Stürup og
Steffen Brøgger-Jensen blev genvalgt.
7. Fremlæggelse af revideret budget (II) for DOF 2015
Økonomichef Lars Engmark fremlagde et revideret budget (II) for 2015.
Fra repræsentantskabet blev der spurgt ind til budgettet og stillet en række opklarende
spørgsmål.
Budgettet blev herefter godkendt af repræsentantskabet.
8. Dokumenthåndtering i DOF
Egon Østergaard (EØ) startede med at berette om HB’s plan for bedre intern
kommunikation. Beslutningsreferater fra HB-møder gøres inden længe offentligt
tilgængelige på dof.dk, ligesom det allerede er tilfældet med referatet fra
repræsentantskabsmøder.
Det blev diskuteret, hvordan DOF bedre kan dele den viden, der findes rundt omkring i
alle DOF’s lokalafdelinger samt i Fuglenes Hus. Også her skal dof.dk bruges til formålet.
Det gælder også beslutningsreferater fra lokalafdelinger mv.
Sigrid Andersen (SA), Fuglenes Hus, sendte en hilsen fra Tine Stampe (TS) fra Fuglenes Hus
og orienterede om, at en fælles Dropbox-løsning vil koste 75 kr./person pr måned. På
dof.dk skal man blot bruge et engangsbeløb på 50.000 kr.
John Hansen, DOF Nordsjælland, fremsatte forslaget med dokumentdeling i sin tid. Han
manglede stadig svar på, hvordan det ser ud med et debatforum for repræsentantskabet,
hvilket var grundlaget for hele denne diskussion om større intern åbenhed.

Lasse Braae (LB), DOF Vestsjælland, forslog, at nogle dokumenter kan være helt offentligt
tilgængelige. F.eks. gode forslag/idéer fra en lokalafdeling, som kan inspirere andre
lokalafdelinger.
Lars Nørgaard Andersen (LNA), DOF København, påpegede, at sproget kan være meget
internt i et dokument. Derfor er det vigtigt med et debatforum.
John Dreyer Andersen, DOF Nordsjælland, nævnte, at en sådan løsning ikke kun skal være
for repræsentantskabet, men for et bredere spektrum (lokalafdelinger).
LNA nævnte, at der er flere argumenter for, at medlemmer også skal have adgang.
LB foreslog at nedsætte et udvalg, der følger processen.
Det indstilles at der udvikles et værktøj til dokumenthåndtering samt debatforum på
dof.dk.
Et endeligt forslag til beslutning om værktøj til dokumenthåndtering og debatforum på
dof.dk fremlægges på næste repræsentantskabsmøde i Dalum i efteråret 2015.
9. Skagen fuglestation
Afdelingsleder Mark Desholm (MD), Fuglenes Hus, indledte med en præsentation af
planerne for fuglestationen:






Samarbejde mellem DOF, Naturstyrelsen, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune
Fugleoplevelsescenteret Det Grå Fyr består af udstilling, café, fuglestation og fyr
Det anslås, at 50.000 turister vil komme forbi årligt
Mange teknologiske muligheder, f.eks. radar, antennesystemer til monitering af
småfugletræk
Samarbejde med andre fuglestationer om formidling

Procesplan:
 Styregruppe - kører
 Arbejdsgruppe - kører
 Støtteforening etableres (medejerskab for frivillige)
 Naturstyrelsen søger Nordea-fonden om 15. mio. kr. til udstilling
 DOF har søgt om løntilskud til naturvejleder hos Friluftsrådet med start 2016
Der er flere muligheder for at bidrage og bruge stationen. Den skal være et samlingspunkt for
frivillige, ringmærkere mm. Zoologisk Museum er positivt indstillet til et samarbejde.
My Størup (MS), DOF Bornholm, nævnte, at det er et meget visionært projekt. Men man skal
huske, at naturvejlederen får en stor arbejdsbyrde.
David Collinge (DC), DOF København, sagde, at der skal være mulighed for udvidet
ringmærkning med lysloggere, GPS-loggere mm.
John Frisenvænge, DOF København, spurgte herefter til, hvordan de lokale fuglekiggere i
Skagen skal involveres?

Poul Erik Sperling, DOF Nordjylland, fortalte herefter om lejligheden i Fyret. Der vil være
mulighed for at leje lejligheden i stationen billigt. Ydermere skal man yde et bidrag, som
f.eks. ved at lede ture i området eller lignende.
John Dreyer Andersen, DOF Nordsjælland, spurgte til, hvad man vil gøre, når
aktivitetsniveauet daler om vinteren. Vil der være mulighed for at bruge de digitale midler og
udstillingen til turister, der kommer off-season? Eller måske som kursusvirksomhed?
Lars Nørgaard Andersen, DOF København, spurgte til betalingen. Hvad skal prisen være for
udstilling og ture? Er det gratis for DOF-medlemmer, eller får de nedsat pris? Der blev svaret,
at dette kræver nogle forhandlinger med de andre samarbejdspartnere.
MD præsenterede organisationen bag fuglestationen. Herefter kom der nogle idéer til
indtægtsgivende virksomhed:
Guidede ture, udlejning af lejlighed til medlemmer, kurser, støtteforening, fonde,
kommissionssalg fra Naturbutikken, løntilskud fra Friluftsrådet.
Solvej Jonasson foreslog, at man kan købe part i en fugl. MD fortalte, at det havde de
overvejet. Mere specifikt kunne det være i en art.
Boris Schønfeldt foreslog at man kunne have en skoletjeneste.
Herefter fortalte MD lidt om forretningsplanen for fuglestationen, hvilket medførte en livlig
spørgelyst.
Kim Skelmose fra hovedbestyrelsen fortalte til sidst om arbejdsgruppens arbejde.
Arbejdsgruppen er begyndt at planlægge, hvor de 15 net til ringmærkning skal opsættes.
2015 er et pilot år, hvor det skal vurderes, hvordan vegetationen skal beskæres, og hvor den
optimale net-opsætning skal være.
Herefter var der nogle spørgsmål til, hvordan en støtteforening fungerer.
DC fortalte, at der var gode erfaringer med støtteforeninger for fuglestationer i
Storbritannien.
Thorkild Lund, DOF Nordjylland, fortalte om gode erfaringer med en støtteforening for Lille
Vildmose. Modellen kan eventuelt overføres.
MS foreslog, at alle lokalafdelinger kan komme med en donation til projektet for at løfte
visionen for Det Grå Fyr.
Der var generelt stor begejstring for projektet. Der var stor enighed om, at det har potentiale
til at blive en kæmpe succes.
Beslutning: repræsentantskabet gav tilslutning til at gå videre med kontraktforhandlinger
med Naturstyrelsen med afsæt i den forelagte organisering og udkast til forretningsplan.

10. Fugleværnsfonden
a. Beretning og regnskab 2014
Fugleværnsfonden havde efter nogle vanskelige økonomiske år et positivt resultat
i 2014 med en omsætning på 5,7 mio. kr., samt et overskud på 935.000 kr. De
samlede aktiver er på 13 mio. kr. og der er en egenkapital på 9 mio. kr.
Hovedparten af de øgede indtægter kom fra tre arvesager på i alt 3,2 mio. kr.
Fondsindtægterne var en smule lavere end i 2013.
For at sikre den bedst mulige driftssikkerhed tog fonden beslutning om at dele
egenkapitalen i tre puljer med en grundfond, en udligningsfond og en
etableringsfond. Det vil sikre, at reservaterne kan drives i tre år på nuværende
niveau, hvis der skulle være faldende indtægter. Det kræver dog 11 mio. kr. i
egenkapital, heraf 6 mio. kr. i udligningsfonden, ud over 5 mio. kr. i grundfonden.
Antallet af reservater er uændret (21), men nogle af reservaterne blev udvidet en
smule. Stormengene blev udvidet med 5 hektar, og med det nu afsluttede LIFE
projekt er Bøjden Nor blev udvidet med 25 hektar. På Nyord er der stadig
udfordringer med at sikre en optimal drift bl.a. pga. forskellige lodsejerinteresser.
Der var fokus på pleje af eksisterende reservater og formidling (bl.a. Bioblitz). Der
blev arrangeret 100 årlige ture på reservaterne og 80 deltog i Fællestræffet for de
frivillige på Hyllekrog. Endvidere er der indgået en god og forenklet samarbejdsaftale mellem DOF og FVF.
b. Budget og planer for 2015
Budgettets nøgletal omfatter en forventet omsætning på 9 mio. kr., samt et
overskud på 1,3 mio. kr. Hertil følger en forøgelse af egenkapitalen til 10.4 mio.
kr. Budgettet er bl.a. baseret på indtægter i form af 3,4 mio. kr. fra verserende
arvesager. Planerne for året omfatter markering af fondens 50 års jubilæum i
2016 og konsolidering af egenkapitalen.
Aage V. Jensens Fond har bevilliget 1 mio. kr. til jubilæet. Det bliver markeret med
en række begivenheder, bl.a. en jubilæumsbog, udstillinger, arrangementer på
reservaterne mm.
Nyerhvervelse af naturområder er kun planlagt, hvis de kan finansieres med
midler udefra, bl.a. byreservater, der stadig har høj prioritet. Der er fokus på drift
af reservater, formidling og den videre implementering af strategien 2013 – 2016.
Elise Frydensberg fratræder som direktør den 1 maj. Hendes stilling overtages af
Kristian Dammand Nielsen. Han er oprindeligt uddannet som biolog og fratræder
en stilling som afdelingschef i FORCE Technology.
Der er en vakant plads i Fugleværnsfondens bestyrelse. Bestyrelsen afventer
afklaring om ny lovgivning om fonde, som kan få konsekvenser for
sammensætningen af bestyrelsens 12 pladser, samt hovedbestyrelsens og
repræsentantskabets rolle i forhold til at vælge bestyrelsen.

11. Beretninger fra lokalafdelingerne
Hver lokalafdeling kom med en kort præsentation af en succeshistorie fra det forgangne
år. Der var mange gode eksempler på nytænkning og iderigdom i lokalafdelingerne.

12. Nye projekter i DOF
Mark Desholm, Fuglenes Hus, orienterede om følgende nye projekter i DOF:
o Udvikling af DOFbasen, så den følger med den teknologiske og ornitologiske
udvikling.
o Projektforslag om håndtering og formidling omkring bymåger.
o Danmarks Fugleliv i Forandring 2014-2017 (Henning Heldbjergs erhvervs Ph.Dprojekt)
Havvindmølleprojekt
Charlotte Mathiassen, Fuglenes Hus, fortalte om de internationale programmer i Nepal,
Kenya og Uganda.
Maya Schuster, Fuglenes Hus, orienterede om det nye ’folkelige’ projekt, som DOF netop
har modtaget tilsagn om støtte til fra Nordea-fonden:
Fugle Overalt – formidling og involvering af fuglelivet (i stuen (webcam), i lokalområdet og
i naturen).
13. Atlas III
Irina Levinsky præsenterede status for den første sæson af Atlas III og rettede en stor tak
til deltagerne. Der er fin opbakning fra lokalafdelingerne, og med kvadratansvarlige i 73 %
af alle kvadrater er der en god dækning af danmarkskortet. Blandt de nye ynglearter er
bl.a. nilgås, vandrefalk, rovterne og kongeørn. Der er registreret 15 arter med udvidet
udbredelse. Der blev opnået 30 % af vinterens TimeTælleTure. Det er helt afgørende for
Atlas-undersøgelsen, at der opnås en god dækning. Det samme gør sig gældende for
yngletidens TimeTælleTure. Der kan være meget arbejde forbundet med de mange
indtastninger. Især hvis man som frivillig også taster i DOFbasen. Irina Levinsky foreslog
derfor, at deltagerne prioriterer indtastning i Atlas III i Atlas-perioden og sendte en stor
tak til de meget entusiastiske lokale koordinatorer.
14. Valg til repræsentantskabets forretningsudvalg
Alle genopstillede medlemmer af repræsentantskabets forretningsudvalg blev genvalgt.
Der blev ikke fundet kandidater til den vakante plads.
15. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder
Efterårets repræsentantskabsmøde afholdes 14. – 15. november på Dalum
Landbrugsskole. Repræsentantskabsmøde 16. – 17. april 2016 afholdes i Sydøstjylland.
16. Eventuelt
Ole Bøgh Vinther påpegede, at der hos Veluxfonden kan søges midler til frivilligt arbejde.
Der kan søges op til kr. 70.000,- af en samlet pulje på 2 mio. kr. Ansøgning om støtte
forudsætter, at ansøgere er rundet de 60 år. Han efterlyste flere aktiviteter for børn og
unge, f.eks. skolematerialer og busture.

