Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab
17. – 18. april 2010 på Musholm Bugt Feriecenter

Deltagere: Deltagerlisten er udsendt sammen med referatet.
På vegne af repræsentantskabets forretningsudvalg bød direktør for DOF Jan Ejlsted (JE)
deltagerne velkommen til mødet.
1. Valg af dirigenter og referenter
Morten Møller Hansen fra DOF København, Andreas Petersen fra DOF København og Peter Hjeds
fra DOF Østjylland blev foreslået som dirigenter og valgt. Som referenter udpegedes ansatte fra
Fuglenes Hus.
Morten Møller Hansen
nsen startede med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt
indkaldt, ligesom forsamlingen var beslutningsdygtig. Dagsordenen var ikke udsendt med korrekt
varsel pga.
a. misforståelse med trykkeriet, men forsamlingen accepterede at afholde mødet på
trods af procedurefejl.
Sten Nielsen foreslog, at der i fremtiden bør sendes en pdf af dagsorden ud elektronisk, hvis det
sker igen. Direktøren gav tilsagn herom og forsikrede, at der gøres alt for at undgå at det sker
igen.
Der var ingen indvendinger imod at give gæster taleret.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
Andreas Petersen bemærkede,, at det blev udsendt 14 dage for sent.
4. Hovedbestyrelsens årsberetning
Morten Møller spurgte til, hvad det er der er galt med planerne for nationalpark ved Skjern?
Formanden svarede, at der er for meget fokus på landbrug og turisme i stedet for
naturbeskyttelse.
Herefter blev årsberetningen godkendt.
Formanden supplerede den skriftlige beretning ved bl.a. at orientere om samarbejdet mellem de
grønne organisationer om at sikre et større naturindhold i landbrugslandet. Der vil bl.a. blive sat
fokus på medbestemmelse over naturen.
naturen
I Grøn Vækst er alt nu udskudt. Hvor fristen før var 2010 er den nu 2020. Det er ikke rimeligt, at
landbruget igen render med dagsordenen, og vi skal have mobiliseret befolkningen.
Vi skal have meget mere natur. Målet er, at 10% skal være dyrket med naturindhold.
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Formanden understregede,
erstregede, at for at vi kan klare os i denne kamp, skal alle vores tal og
beregninger være så skudsikre som muligt. Derudover opfordrede han alle DOF’s aktive til at tage
del i debatten. Dog skal vi huske på, at landbruget ejer den jord, debatten handler om, så vi skal
ikke brænde alle broer.
I forbindelse med sagen om Vadehavet og Tøndermarsken berettede formanden, at der er
indgivet to klager til EU over administrationen af Tøndermarsken og også flere klager over
Vadehavet, der lider
der under miserable forhold.
for
Derudover er der sendt en klage til
Naturklagenævnet, der ikke er kommet svar på endnu.
Formanden påpegede, at der i DOF er brug for flere kvinder i det naturpolitiske arbejde. For at
opnå dette, er der for nyligt blevet afholdt et kvindeseminar med stor succes.
I Fuglenes Hus har lejeren på 2. Sal sagt sit lejemål op. Dette betyder, at arbejdspladserne i huset
kan spredes ud i hele huset og Naturbutikken kan udvides. Hovedbestyrelsen afventer en plan for
ombygningen og de økonomiske beregninger før de tager endeligt stilling.
En diskussion om landbrugets vilkår i Danmark opstod.
ops
Bl.a. gjorde Magnus Bang opmærksom på
en ændring af tallene for landbrugseksporten, som peger på manipulation.
Sten Nielsen påpegede, at de små landbrug vil være kede af at
at blive bundet op på de samme
vilkår som de store. Derudover mente han, at det vil være et problem, hvis et grønt samarbejde
pålægger DOF enighed med andre grønne organisationer om alt væsentligt.
Marco Brodde svarede, at det ikke er meningen vi skal harmoniseres. Vii skal selvfølelig kunne
være uenige på spørgsmål vi ikke samarbejder om.
5. Valg til Hovedbestyrelsen
Formanden orienterede om, at Joy Klein ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen peger i
stedet på Lene Smith, medlem af lokalbestyrelsen i DOF Vestsjælland.
Følgende medlemmer af bestyrelsen genopstillede: My Størup, Lennart Pedersen,, Niels Riis,
Marco Brodde, Nils-Erik
Erik Norsker, Henrik Wejdling og Egon Østergaard.
Østergaard
Alle opstillede kandidater blev valgt og genvalgt med applaus.
Formanden
manden takkede Joy Klein for hendes engagement i foreningens bestyrelse.
Punkt 6. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2009
20
Direktøren gennemgik regnskabet for 2009 og spørgelysten fra repræsentantskabet var stor. De
fleste spørgsmål drejede sig om økonomien i en mulig renovering af 2. salen af Fuglenes Hus samt
udvidelse
idelse af Naturbutikken og om medlemmernes frivillige naturbeskyttelsesbidrag..
Der var ønske om fremover at få underlæggende tal fx for anvendelsen af CO2 bidrag, ind som
information i regnskabet
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Flere
lere repræsentanter ønskede større gennemsigtighed i regnskabet form af f.eks. noter der kort
beskriver regnskabsposter, hvor revisorerne har slået mange tal sammen til ét.

Regnskabet blev næsten enstemmigt godkendt, idet 1 person udlod at stemme.
Punkt 7. Fremlæggelse af revideret budget
b
(II) for DOF 2010
Direktøren fremlagde det reviderede budget II og dette afstedkom også en del spørgsmål fra
salen, igen koncentreret om en mulig renovering af 2. salen af Fuglenes Hus samt udvidelse af
Naturbutikken.
Bjørn Blangsted Henriksen opfordrede
rdrede til, at man overvejede alternative placeringer af butikken i
stedet for investering i eksisterende lokaler.
Der blev endvidere stillet en række opklarende spørgsmål.
Punkt 8. Fugleværnsfonden, orientering og valg til bestyrelse
Orientering:
Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen, gennemgik beretning og regnskab for 2009 samt
fondens planer for 2010.
Økonomisk set gik FVF ud af 2009 med et særdeles tilfredsstillende årsresultat på knap 500.000
kr., bl.a. på grund af modtaget arvv på 2,9 mio. kr. Martin Iversen nævnte, at 52 % af fondens
udgifter gik til reservaterne, 28 % til projekter og 13 % til administration. Egenkapitalen udgjorde
9,6 mio. kr. ved udgangen af 2009.
Anders Tøttrup spurgte til FVFs strategi i forhold
forh til vandstandsstigninger
gninger og klimaændringer, og
Martin Iversen svarede, at dette spørgsmål indgår i drøftelserne i forbindelse med revision af FVFs
samlede strategi.
Forsamlingen tog herefter orienteringen til efterretning.
Valg til FVFs bestyrelse
I henhold til FVFs vedtægter skal repræsentantskabet udpege 4 medlemmer af FVFs bestyrelse.
De fire kandidater på valg var Martin Iversen, Ole Have Jørgensen, Henrik Nepper-Christensen
Nepper Christensen og
Jonna Odgaard, som alle genopstillede.
Repræsentantskabet genvalgte de 4 kandidater.
Som afslutning på dagsordenens punkt 8 holdt Martin
M
Iversen en takketale til Birger Christensen,
som trak sig ud af fondsbestyrelsen efter at have ydet en meget stor indsats igennem 8 år.
Punkt 9. Beretninger fra lokalafdelingerne
Egon Østergaard introducerede. Forsøgsvis har man i år på forhånd bedt hver lokalafdeling om
mundtligt at uddybe op til tre punkter i deres skriftlige beretninger (ca. 5 min. per lokalafdeling).
Nedenfor nævnes de emner, der blev uddybet eller spurgt ind til.
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Bornholm:
Plejeplan for Christiansø 2009-2015
2015
Nordsjælland:
Aktivering af frivillige i bl.a. lokalt caretakerprojekt for ’mindre’ fuglelokaliteter (succes med
mange nye aktive).
caretakergruppe vokset fra 4 til 51 deltagere.
Gribskov-caretakergruppe
Superfuglebestemmelseskurser.
Naturpolitisk udvalg med alle kommunekontaktpersonerne.
Storstrøm:
Betaling for fugleture giver overskud.
Penge uddelt til gravning af vandhul til springfrøer.
PR-udvalg
udvalg laver 8 arrangementer og bl.a. flere under ’natur i øjenhøjde’.
Fyn:
Fuglestation Kelds Nor ændret til B--station: monitering og formidling i højsædet.
Betalings-lokalblad
lokalblad kører lige rundt med 250 abonnenter ud af 1000 mulige.
Strategiarbejde har været en succes.
Formidling: Ørnens dag, fjordens dag og natur i øjenhøjde.
Nordjylland:
§ 3-sager
sager taget op under nyt naturpolitisk udvalg.
300 sager anmeldt i Jammerland Kommune af lokal aktivist.
Kirkeugleprojekt: DOF bidrager med 500 frivilligetimer.
Skagen Fuglestation
Vestjylland:
Formidling på Landsskuet i Herning – succes.
Nyhedsbrev
hedsbrev (elektronisk) fungerer rigtig godt.
Mikrobirding (fra matriklen) – konkurrence med folkelig appel (for nørder i hvert fald) – DOFbasen
bør kunne bruges til den slags på en eller anden måde.
Sønderjylland:
Partnerskab med SNS om ’pas på-kort’
kort’ med rovfuglereder.
Handleplan (strategi) er en succes.
Udfører buskrydning for SNS efter aftale (frivilligt arbejde).
Sydøstjylland:
Lokalblad genopstået som årsskrift.
Nyt tranepar har givet ’konflikt’ i forhold til orienteringsløb. God dialog med SNS-lokalenhed.
lokalenhed.
Østjylland:
Naturpolitisk udvalg med bl.a. repræsentanter fra andre NGO’er (= lokalt grønt kontaktudvalg).
Vestsjælland:
Hjemmeside udbygget og meget avanceret med bl.a. mindst en nyhed per dag.
Ungdomsudvalg er aktivt og velfungerende.
Handleplan/strategi
andleplan/strategi er taget op med succes.
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Nordvestjylland:
Store naturpolitiske sager:
Vindmølletestcenter i Østerild Fjord
Gaslager medfører udledning af salt og tungmetaller til Limfjorden.
Sydvestjylland:
Ny formand (Jens Rye Larsen) har medført omorganisering
omorganisering af strukturer og arbejdsgange (succes –
mere effektivt).
Københavnsområdet:
Visionsdag en gang om året: succes. I år med temaer som småture, hjemmeside og aktivering af
frivillige.
Åbent hus og velkomsttur for nye medlemmer.

Punkt 10. Valg till DOF’s faste udvalg
Naturpolitisk udvalg: valgt som foreeslået.
Videnskabeligt udvalg: valgt som foreslået.
Sjældenhedsudvalget: valgt som foreslået, men flere kritiserede proceduren, hvor nogen blev
valgt og allerede havdee meddelt at de snart udtrådte igen etc.
Ungdomsudvalget: valgt som foreslået.
Internationalt udvalg: valgt som foreslået.
Feltornitologisk udvalg: valgtt som foreslået med en aftale om,
om, at udvalgets formand (Michael
Mosebo) lovede at opstille mindst to kvinder til udvalget, så de kan
kan vælges ekstraordinært på
efterårsrepræsentantskabsmødet i november 2010.

Punkt 11. DOF’s landbrugspolitik
Et oplæg til DOF´s landbrugsstrategi er tidligere blevet udarbejdet af landbrugsgruppen. Dette
blev fremlagt på repræsentantskabsmødet i efteråret, hvor der var opbakning til oplægget.
Efterfølgende blev der skrevet et udkast som blev vedtaget af hovedbestyrelsen.. Dette udkast var
bilagt mødepapirerne.
Henrik Wejdling fremlagdee et powerpoint vedrørende baggrunden for DOF´s landbrugsstrategi.
landbrugsstrategi
Herefter blev der lagt op til diskussion i plenum. Tre af de kommentarer, der kom førte til,
til at man
blev enige om enkelte præciseringer i teksten. Disse ændringer påtog Henrik Wejdling
Wejdling sig at
indføje i landbrugsstrategien.
Forsamlingen vedtog herefter
efter landbrugsstrategien enstemmigt. Den lægges snarest ud på DOF’s
hjemmeside.
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Punkt 12. Fastlæggelse af de næste to repræsentantskabsmøder
Efterårsmødet 2010 afholdes 20. til 21. november på Dalum Landbrugsskole i Odense.
Forårsmødet 2011 afholdes 30. april til 1. maj og det er lokalafdelingen Sønderjylland som er
værter.
DOF København tilkendegav at ville stå for afholdelsen af repræsentantskabsmødet foråret 2012.
Punkt 13. Eventuelt
Intet til dette punkt.
Formand Christian Hjorth takkede forsamlingen for et godt møde og fremhævede de kritiske
spørgsmål fra repræsentanterne som et tegn på stor interesse.
Lokalafdelingen for Vestsjælland blev takket for hele arrangementet og
og formanden nævnte, at der
blev set Stor Kobbersneppe på de 3 besøgte lokaliteter, hvilket er flot.

