REPRÆSENTANTSKABSMØDE
23.-24. november 2019

Referat
Dansk Ornitologisk Forenings Repræsentantskabsmøde
Dalum Landbrugsskole
1. Valg af dirigenter og referenter
Repræsentantskabets forretningsudvalgs forslag til valg af dirigenter og referenter blev
godkendt.
Dirigenter: John Hansen, Hans Harrestrup Andersen, Jette Reeh
Referenter: Eva Jespersen, Knud Flensted, Sigrid Andersen, Lars Engmark
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
3. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet blev godkendt
4. Formandens halvårsberetning
Indledningsvis bød formanden velkommen til to nye lokalafdelingsformænd: Ingelise Aarøe
Petersen i DOF København og Gert Fahlberg i DOF Sønderjylland.
DOF har i det forløbne tidsrum arbejdet med at skaffe fondsmidler til nye projekter.
Desværre uden at få bevillinger igennem. På den positive side har DOF modtaget 3 arv på
sammenlagt ca. 2,8 mio. kr., hvilket er betydeligt over budget på 0,9 mio. kr. Der er indsendt
en ansøgning til Aage V. Jensen Naturfond om et punkttællingsprogram 2.0 samt projekt
om afklaring af, hvordan den nationale Artsportal og DOFbasen kan spille sammen
fremover.
Fugleværnsfonden, DOF og Danmarks Jægerforbund har indsendt en ansøgning til
Miljøstyrelsen om bekæmpelse af mårhund på Fugleværnsfondens arealer.
Aage V. Jensen Charity Foundation har modtaget en konceptnote fra DOF i samarbejde
med en række BirdLife partnere om naturkorridorer i Vestafrika. Altas III-projektet nærmer
sig sin afslutning med udgivelsen af Atlas bogen og et afsluttende seminar.
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Projekt Ørn har fået fin presseomtale for nylig. Netfugl 2.0, der søsættes lige efter nytår
2020, bliver et forum for feltornitologer. Det udbygges i etaper og skal være det digitale
mødested for feltornitologer.
Naturpolitisk har det været en periode, hvor natur og miljø kom på dagsordenen op til
folketingsvalget i juni 2019. Forståelsespapiret fra S, SF, Ø og R kommer forhåbentlig til at
spille en afgørende rolle for de fremtidige initiativer på natur- og miljøområdet.
Noget af det, der nu bliver taget op af regeringen, er en bedre beskyttelse af arealer
omfattet af naturbeskyttelseslovens regler i §3 (enge, overdrev og heder). I februar 2020
fremsættes et lovforslag om forbud mod sprøjtning og gødskning på disse arealer.
Desuden har DOF med støtte fra Danmarks Jægerforbund rejst et ønske om udfasning af
bly i jagtammunition (riffelkugler) – det har i mange år været forbudt at bruge bly i
haglpatroner. Der har været afholdt eller er planlagt møder med miljøminister Lea
Wermelin, fødevareminister Mogens Jensen og klimaminister Dan Jørgensen. Herudover er
vi i gang med at skabe gode relationer til politiske partiers miljø- og naturordførere.
Startskuddet til Natur- og biodiversitetspakken foregik på Marienborg den 4. november ved
statsministeren og miljøministeren, og DOF deltog ved formanden. Vi vil indsende vores
forslag til, hvad pakken skal indeholde inden nytår. Desuden har EU-kommissionen nu rettet
henvendelse til Miljø- og Fødevareministeriet om at initiere dialog med DOF og Danmarks
Naturfredningsforening om det faglige grundlag for den udtagning af Natura 2000 arealer,
som den forrige regering foretog. Formanden rettede en stor tak til de mange frivillige, som
har bidraget til, at DOF kunne dokumentere, at der var belæg for at klage til EUkommissionen.
Formanden afsluttede med at nævne, at DCE/Aarhus Universitet har dokumenteret, at
årsagen, til at kirkeuglen har det betydeligt bedre i Slesvig Holsten end i Danmark, er, at der
er væsentligt flere fødeemner på levestederne der. Det bekræfter, at der ikke er grundlag
for at udsætte kirkeugler i Himmerland. I stedet bør man arbejde på at forbedre
levevilkårene for kirkeuglen.
Spørgsmål og kommentarer fra salen:
Børge Søndergaard, DOF Nordjylland fortalte, at mountainbikeruter har fået meget
medvind fra Ålborg kommune på fredede arealer, men der er faldet afgørelse fra
Fredningsnævnet om, at mountainbikebanerne skal nedlægges. DOF Nordjylland er meget
tilfreds med udviklingen, som kan sikre ro til ynglefugle i området. Samtidig udtrykte han
ros til, at publikationsdatabasen https://pub.dof.dk/ er gået luften. Det er meget glædeligt!!
Børge Søndergaard udtrykte håb om, at Fugle og Natur vil udkomme digitalt i fremtiden, så
det kan fravælges på tryk.
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Niels Bomholt, DOF Fyn, ville vide, hvordan det foregår med forhandling af jagttiderne.
Egon Østergaard svarede, at jagttiderne forhandles i Vildtforvaltningsrådet, der indstiller til
ministeren til vedtagelse. DOF mener ikke, at der skal være jagttid på truede, rødlistede
havdykænder. Herudover bør jagt på tyrkerdue bringes til ophør, da den er i tilbagegang.
Men det er i sidste ende ministeren, der beslutter udfaldet.
Carsten Jørgensen, DOF Nordsjælland, ville vide, hvad der sker med Ørneklubben, der har
fået afslag på finansiering fra Villumfonden. Sigrid Andersen svarede, at vi kan forsøge at
søge midler hos andre fonde eller genindsende til Villumfonden, når de åbner op for
ansøgninger igen i efteråret 2020 Alternativt må vi bruge af de midler, som er afsat på
budgettet til Børn & unge.
John Hansen, DOF Nordsjælland, bad om, at man i højere grad inddrager
repræsentantskabet i beslutninger og bruger dem mere som sparringspartnere.
Punkttælling version 2.0 havde f.eks. været oplagt at vende med repræsentantskabet.
Repræsentantskabet tog beretningen til efterretning og takkede formanden.
5. Budget I, 2020

Fastsættelse af kontingenter
Mandat til hvervekampagne

Lars Engmark, Fuglenes Hus, præsenterede indledningsvis det forventede regnskab for
2019. DOF kommer til at modtage en arv på 2 mio. kr., som ikke var indregnet i budgettet
for 2019. Det betyder, at årets forventede resultat bliver 725.000 kr. Men uden denne arv
ville DOF have haft et underskud i størrelsesordenen 1,3 mio. kr.
Direktøren orienterede om, at der især er brugt for mange penge til løn. På baggrund af
dialogen med fondene antog hun, at DOF kunne tiltrække nye projektmidler i årets løb.
Desværre viste det sig at være for optimistisk, idet ansøgningerne til Villumfonden og Aage
V. Jensen Naturfond fik afslag. For at nedbringe lønudgifterne er der derfor sket en
personalereduktion med to medarbejdere. En del af lønmidlerne til basisdrift er anvendt
jævnfør DOF’s rammestrategi på en medarbejder til international naturpolitik og på en ITprogrammør, der bl.a. har udviklet den nye tidsskriftdatabase https://pub.dof.dk/.
Herefter gennemgik Lars Engmark oplægget til budget for 2020 med en omsætning på 40,7
mio. kr. Medlemsindtægterne forventes at udgøre 10,3 mio. kr., mens projektindtægter
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budgetteres til 11,1 mio. kr., og Naturbutikkens omsætning forventes at udgøre 13,3 mio.
kr.
Henrik Kalckar, DOF Fyn, foreslog, at aktive frivillige prioriteres med ligevægt i forholdet til
antal af ansatte. Luise Ekberg, DOF Nordsjælland, spurgte, om det kan betale sig for DOF at
bruge penge på medlemshvervning. Medlemsstatistikken viser, at der er knap 100 udmeldte
medlemmer om måneden, så DOF’s lokalafdelinger ville have en stor opgave, hvis de alene
skulle stå for at hverve de nye medlemmer.
Christian Hjorth var kritisk over, at beløbet til ”Ej fordelbar løn” (basisdrift) var så højt, og at
det ikke var blevet mindre, selvom han på tidligere møder havde kommenteret netop på
dette.
Knud Flensted, Fuglenes Hus, kommenterede som medarbejder og tillidsrepræsentant på,
at han er tilfreds med, at DOF’s medarbejdere har ordnede arbejdsforhold med
overenskomst og løn under barsel. Der er mange nye afledte udgifter til et professionelt
sekretariat.
Hans Meltofte, Hovedbestyrelsen, glædede sig over, at DOF’s klimafond har modtaget en
kvart million i året, der er gået. Det giver dog ekstraarbejde i Fuglenes Hus med at
administrere fondens arbejde.
John Hansen, DOF Nordsjælland, fastslog, at en vedtagelse af budgettet i den foreliggende
version ikke skal afholde repræsentantskabet fra at justere i budgetversion 2 på det
kommende forårsrepræsentantskab.
Tue Brix, DOF København, mente, at børne- og ungearbejdet i DOF skal prioriteres højere,
og han ønskede en tredobling af summen til aktiviteterne fra 50.000 kr. til 150.000 kr. Han
stillede et ændringsforslag til budgettet med følgende ordlyd: ”Det foreslås, at budget 1
2020 ændres fra 225.000 kr. til børn- og ungearbejdet til 325.000 kr., og at de ekstra 100.000
kr. øremærkes til børne- og ungeaktiviteter”. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af
Repræsentantskabet.
Repræsentantskabet vedtog desuden en forhøjelse på 5% af kontingenterne og gav
mandat til, at DOF gennemfører en hvervekampagne. Det drejer sig om et
introduktionstilbud for nye medlemmer, der vil tilmelde sig med kontingentbetaling via
PBS. Lars Engmark vil, når kampagnen er gennemført, vende tilbage med oplysninger om
erfaringerne på et kommende repræsentantskabsmøde.
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Budget 1 for 2020 blev herefter enstemmigt vedtaget.
6. Debat om DOF’s strategi
Sigrid Andersen introducerede til procesplanen, som er den tidsplan, DOF vil benytte under
udarbejdelsen af DOF’s kommende rammestrategi for 2021-2024. Den overordnede idé er
at sikre involvering bredt fra alle instanser af organisationen: Repræsentantskab,
lokalafdelinger, udvalg, hovedbestyrelse og ansatte. På det kommende
forårsrepræsentantskabsmøde 25. april 2020 vil lokalafdelingerne komme med deres indspil
til strategien gennem mundtlige oplæg. Et halvt år senere, på efterårets
repræsentantskabsmøde 2020 forventes det, at rammestrategien sættes til afstemning for
en vedtagelse i repræsentantskabet.
Repræsentantskabet indledte derefter strategiarbejdet med gruppearbejde, som baserede
sig på spørgsmålet: ”Hvad skal DOF prioritere højest i de kommende 4 år?”. Hver gruppe gav
dels en mundtlig tilbagemelding på de drøftelser, der havde været i gruppen og dels en
skriftlig tilbagemelding i form af et produktblad. Begge dele indgår nu i den videre
arbejdsproces.
Desuden blev der nedsat en strategiarbejdsgruppe bestående af medlemmerne af
Repræsentantskabets Forretningsudvalg. Strategiarbejdsgruppen er et procesudvalg, som
skal følge tilblivelsen af DOF’s kommende rammestrategi og sikre, at tilblivelsesprocessen
sker på et demokratisk grundlag. Strategiarbejdsgruppen skal ikke forholde sig til indholdet
i rammestrategien, men til processen.
7. Beretninger fra faste udvalg og grupper
Hans Harrestrup (dirigent) bad om, at alle beretninger for fremtiden indeholder en liste
over, hvem der er medlemmer af udvalg og grupper samt forfatter til beretningen. De
udsendte beretninger fra udvalg og grupper blev gennemgået. Her fremhæves nogle af de
fremførte bemærkninger fra Repræsentantskabet.
Feltornitologisk Udvalg
My Størup, DOF Bornholm, foreslog, at felttræffet afholdes på flere fuglestationer i stedet
for Blåvand – men det kunne også afholdes andre steder samtidigt. Bjarne Nielsen, DOF
Sønderjylland, svarede hertil, at giver ikke så meget at komme ud på andre fuglestationer.
Andreas Winding fra Feltornitologisk Udvalg svarede, at det er svært at finde manpower til
at holde mere end et felttræf.
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Naturpolitisk Udvalg
David Collinge, DOF København, ville vide, om nilgåsen er et farligt dyr. Hans Meltofte fra
Naturpolitisk Udvalg svarede, at historien viser, at det først er, når problemerne opstår, at
det er for sent med invasive arter. Knud Flensted, Fuglenes Hus, gav uddybende det svar, at
det er svært at påvise på forkant, at en art truer biodiversiteten. Men DOF ønsker en mere
autentisk dansk natur, og f.eks. nilgåsen spiser fødegrundlaget for andre gæs. John
Frisenvænge, DOF København, mente, at der er brug for hjælp til sparring og indsigt i
lokalafdelingerne med de naturpolitiske sager om landbrug og Natura 2000 områderne.
Rovfuglegruppen
John Frisenvænge, DOF København, opfordrede til systematisk samarbejde med
lokalafdelingerne omkring Pas-På-Kort. Per Ekberg fra Rovfuglegruppen svarede, at det er
svært at finde rovfuglerederne ude i skovene. Man kan gå ind på DOF’s hjemmeside under
Rovfuglegruppen. Her kan man tilmelde sig og se vejledninger om Pas-På-Kort.
8. Naturens år i 2020 – Vores Natur
Helge Røjle, redaktør på DOF’s magasin ”Fugle og Natur” og ansat i Danmarks Radio,
indledte punktet med at fortælle om DR’s arbejde og planer i forbindelse med Naturens år i
2020.
DR’s generalsekretær vil den 4/12 d.å. lancere naturens år 2020, og hvad der kommer til at
foregå i DR. Påskesøndag 12. april 2020 starter den første af 5 naturprogrammer a 55
minutters varighed. Helge kunne fortælle, at de ligger tæt op ad kvaliteten i BBC’s naturfilm.
Programmerne kommer til at handle om skoven, kyster, det åbne land, vandløb og søer
samt byer.
Andre DR-tiltag i 2020.
- Koncert i Radiohuset med musik fra naturprogrammerne i juni måned.
- DR-værter går ud i naturen – hen over sommeren.
- Bonderøven får en programserie – vi former naturen – i Hjørring kommune.
- Ramasjang redder fuglene. Der kommer også børneaktiviteter i DOF’s telt på
Naturmødet.
- DR Radio vil også have fokus på naturen – alle kanaler i DR er aktiveret med
naturindhold.
Dette giver gode muligheder for at gøre opmærksom på DOF og fuglesagen i 2020.
Sigrid Andersen opfordrede lokalafdelingerne til allerede nu at have i tankerne, hvilke lokale
frivillige der er gode til at repræsentere fuglene, lokalafdelingerne og DOF i Naturens År.
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Sigrid Andersen orienterede kort om, at DOF har fået 2 projekter ud af 5 fyrtårnsprojekter
fra Friluftsrådet i Naturens År på i alt 400 t.kr. - ”Naturen hvor du bor” og ”Natten i
Naturen”. Lokalafdelingerne vil høre mere herom i starten af det nye år.
Gitte Holm fortalte, at Ramasjang kommer til Naturmødet, og at der i DOF’s telt vil være en
masse børneaktiviteter, bl.a. et væltet træ med redehul fra stor flagspætte, vandløb,
fuglehuse m.v.
9. Skagen Fuglestation
a. Vedtægtsændring
b. Valg til Skagen Fuglestations bestyrelse
Børge Søndergaard fremlagde forslaget om vedtægtsændringer. Han oplyste desuden, at
han udtræder af bestyrelsen efter eget ønske, mens Poul Hald Mortensen sidder i perioden
2019-2020.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget og Dan Bruhn blev som foreslået indvalgt i
bestyrelsen. Det tredje medlem vælges til foråret.

10. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder
De to kommende repræsentantskabsmøder bliver afholdt som angivet i dagsordenen:
Repræsentantskabsmødet i foråret 2020 bliver afholdt 25.-26. april 2020 i Nordsjælland.
Oplysninger om sted følger.
Repræsentantskabsmødet i efteråret 2020 bliver afholdt 21.-22. november 2020 på Dalum
Landbrugsskole.
11. Eventuelt
Luise Ekberg, DOF Nordsjælland, og Ingelise Aarøe Petersen, DOF København, orienterede
om, at Fugleværnsfonden har købt 15 ha skov i det fredede naturområde ”Rusland” nær
Dronningmølle i Nordsjælland. Købet er sket for den arv, DOF modtog sidste år.
Egon Østergaard opfordrede alle til at besøge Naturmødet i Hirtshals den 14. - 16. maj
2020, og han takkede for et godt repræsentantskabsmøde.
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