Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab
den 28-29. april 2012 på Hotel Hvide Hus i Køge.

Deltagere: Deltagerlisten er udsendt sammen med referatet.
På vegne af Repræsentantskabets Forretningsudvalg bød direktør for DOF, Jan Ejlsted, deltagerne
velkommen til mødet.
1. Valg af dirigenter og referenter
Morten Møller Hansen, DOF København, Luise Stender, DOF Nordsjælland og Hans Harrestrup Andersen,
DOF København blev foreslået som dirigenter og valgt. Som referenter udpegedes ansatte fra Fuglenes Hus.
Hans Harrestrup Andersen startede med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt,
ligesom forsamlingen var beslutningsdygtig. Dagsordenen var endvidere udsendt med korrekt varsel.
Der var ingen indvendinger imod at give gæster taleret.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Morten Møller Hansen, DOF København havde hæftet sig ved, at der i referatet blev lovet en grundig
orientering om den nye strategi for Fugleværnsfonden, og konstaterede, at der ikke var et punkt for dette i
dagsordenen. Elise Frydensberg, direktør for Fugleværnsfonden svarede, at der ikke var sat tid af til det, da
arbejdet med strategien ikke er langt nok.
Referatet blev herefter godkendt.
4. Hovedbestyrelsens årsberetning
Den skriftlige beretning blev godkendt af forsamlingen
Formand Egon Østergaard supplerede den skriftlige beretning med et aktuelt overblik.

Der er mange ting i kog i øjeblikket i DOF. Der er blevet bevilget 20 mio. kr. til Atlas III, Pandion er gået i
luften, DOF BirdAlarm er blevet lanceret. Derudover er DOF kommet på Facebook, de kommende Natura
2000 handleplaner ventes i 2012 og der er skiftet formænd i flere lokalafdelinger.
HB og Udvalgene har analyseret sig selv og hinanden og det er der kommet mange gode pointer ud af.
Naturpolitisk har DOF fået flere gode kontakter. Der har været afholdt møder med både miljøministeren og
fødevareministeren samt med miljøordførere fra både Socialdemokratiet og Enhedslisten. Der er igangsat

en større lobbyvirksomhed i 2011/medio 2012, hvor der er ansat en lobbymedarbejder i samarbejde med
WWF.
Der er sat nyt fokus på nationalparker i Danmark, hvor der indtil nu ifølge DOF har været prioriteret forkert.
De ti formål i loven er uprioriterede, beskyttelsen nedprioriteres til fordel for erhvervsinteresser, der gives
mere egnsudvikling end naturbeskyttelse og landbruget yder modstand i flere af parkerne.
Derfor anbefaler DOF, at biodiversiteten skal have førsteprioritet samt at der skal etableres en statslig
jordfond. Intensivt landbrug i parkerne skal forbydes og der skal oprettes 1-2 nye parker før 2020.
Herudover skal der udpeges en marin nationalpark.
En lov om randzoner er under udarbejdelse. Dette vil være til stor gavn for fuglene, da der som følge vil
være mere udyrket jord. Herudover vil der ikke være energiafgrøder og ingen adgang for hunde. Der er
ønske om særlige regler i Natura 2000-områder.
Formanden gik videre til at informere om Århus konventionen, der omhandler adgang til oplysninger,
offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet. Kort sagt er det en konvention om åbenhed.
Den trådte i kraft i 2001, og 40 lande har ratificeret aftalen. Sagen der er blevet taget op i EU konventionen
om nedsættelsen af klagegebyret har været en David mod Goliat-kamp. Men det var en kæmpe sejr, da den
endelig kom i hus ved hjælp af frivilligt arbejde i supersværvægtsklassen. Århus konventionen har givet DOF
ret i, at et gebyr på 3000 kr. for at klage over en afgørelse, er urimelig højt.
Efter formandens oplæg orienterede Per Janfelt om sit omfangsrige arbejde med at få gennemført
nedsættelsen af beløbet for klagegebyret.
Herefter var der spørgsmål til formandens mundtlige beretning.
Jesper Svendsen, DOF København spurgte, om man har tænkt sig at fortsætte evalueringen i foreningen, nu
der har været så stor succes med at evaluere hovedbestyrelsen? Egon Østergaard svarede, at der bestemt
opfordres til at lokalafdelingerne gennemfører lignende analyser. Jan Ejlsted supplerede med, at både han
og mellemlederne har gennemgået en lignende evaluering. My Størup, DOF Bornholm bad om at få
beskrevet evalueringen i hovedtræk. Egon Østergaard orienterede om, at der har været et konsulentfirma
inde over evalueringen. Dette var nødvendigt da der ikke har været lignende tiltag tidligere. Der er blevet
indsamlet data, der kan bruges på lang sigt. Mht. evaluering af HB og udvalg, så var der tale om en
selvevaluering. Herefter blev der taget en snak om hvorvidt der var noget, der skulle justeres på. Da HB
havde evalueret sig selv, kom der mange forslag til småjusteringer. Det er en god ide at evaluere på denne
måde, og der er ingen omkostninger for foreningen. Marco Brodde tilføjede, at det giver alle en chance for
at ytre sig om arbejdsform og vaner. Det har været meget givtigt at få sat den snak i system, og har givet
gode forslag til hvordan vi kan gøre arbejdsformen bedre.
Johannes Bang spurgte til de tre møder der har været med miljøministeren, og hvilke resultater der kom ud
af disse møder. Egon Østergaard svarede, at det første møde mest blev afholdt af formelle grunde, da det
er skrevet ind i ministeraftalen, at ministeren skal mødes med DOF en gang om året. Under dette møde
udtrykte Ida Auken stor tilfredshed med aftalen, og DOF gav udtryk for at vi gerne vil have en ny aftale i

stand. Ida Auken foreslog selv en femårig aftale. Der er i det hele taget skabt en rigtig god kontakt.

Ministeren har tilkendegivet over for foreningen Dansk Falkejagt, at hun ikke ønsker at åbne for falkejagt i
Danmark, hvilket naturligvis glæder DOF.
5. Valg til hovedbestyrelsen
Følgende var på valg og genopstillede:
Egon Østergaard, Henrik Wejdling, Lennart Pedersen, Niels Riis, Niels-Erik Norsker, Marco Brodde, Lene
Smith, Steffen Brøgger.

Hovedbestyrelsen foreslog nyvalg af Mette Lauritzen og Stefan Stürup. De opstillede kandidater blev valgt.
6. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2011
Direktør Jan Ejlsted gennemgik regnskabet for 2011. Omsætningen for 2011 udgjorde 29,2 mio. kr. Året
viser et underskud på 1,06 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 447 tusind kroner. Årsagen til at
underskuddet er større end budgetteret skyldes primært følgende faktorer:
-

-

Faldende medlemstal og naturbeskyttelsesbidrag. DOF når ikke det budgetterede antal
medlemmer og antal medlemmer falder en smule i forhold til 2010.
Svigtende indtjening i Naturbutikken pga. konjunkturerne. Naturbutikkens nettoresultat ligger
500.000 kr. under budget, hvilket betyder at nettoresultatet for første gang i over 13 år er
negativt.
Afledte byggeomkostninger samt vandskade i Naturbutikken.

DOF’s disponible egenkapital udgør ved udgangen af året 2,5 mio. kr. DOF’s medlemstal ultimo 2011 var
15.931.
Repræsentantskabet stillede opklarende spørgsmål, som blev besvaret.
Regnskabet blev herefter godkendt.
7. Fremlæggelse af revideret budget (II) for DOF 2012
Direktør Jan Ejlsted gennemgik budget II for 2012.
Der budgetteres i 2012 med en omsætning på 37,4 mio. kr., et overskud på 435.000 kr. og en disponibel
egenkapital på 2,9 mio. kr.
Repræsentantskabet besluttede, at målet for den disponible egenkapital sættes op fra 2,5 mio. kr. til 4,0
mio. kr. over en årrække. Beslutningen skyldes behov for at konsolidere foreningen af hensyn til den øgede
omsætning. (Jeg kan ikke huske dette beløb med sikkerhed – men går ud fra at det er rigtigt refereret!)
Fra repræsentantskabet blev der spurgt ind til budgettet og stillet en række opklarende spørgsmål.

Budgettet blev herefter godkendt.
8. Fugleværnsfonden
a. Beretning og regnskab 2011
Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen, gennemgik beretning og regnskab. Forsamlingen tog
orienteringen til efterretning.
b. Budget og planer for 2012
Martin Iversen gennemgik budget og planer for 2012. Han omtalte desuden, at der i slutningen af januar
2012 blev afholdt et fælles DOF/FVF strategiseminar, og at FVFs strategi skal vedtages af FVFs bestyrelse i
oktober 2012.
Efter orienteringen fremsatte tre lokalafdelinger (Bornholm, Sydøstjylland og Vestjylland) ønske om at FVF
på sigt etablerer et reservat i deres områder. Martin Iversen lovede at have dette in memento, men sagde
også, at hektarpriserne p.t. var meget høje, så FVF vil være nødt til at fundraise i forbindelse med nye køb.
David Collinge, DOF København opfordrede FVF til at overveje at etablere besøgscentre med cafe og evt.
butik ved bynære reservater (fx Vaserne og Gundsømagle Sø) efter RSPBs model i England. Martin Iversen
svarede, at sådanne bynære reservater indgår i fondens langsigtede ønsker som en af visionerne for at gøre
fuglesagen mere folkelig.
John Frisenvænge, DOF København opfordrede til mere samarbejde mellem FVFs frivillige arbejdsgrupper
og lokalafdelingsbestyrelsen, hvilket Martin Iversen kunne tilslutte sig.
c. Valg til FVF’s bestyrelse
På valg til FVFs bestyrelse var Martin Iversen, Ole Have Jørgensen, Jonna Odgaard og Henrik NepperChristensen, der alle genopstillede.
Forsamlingen genvalgte de opstillede kandidater.

9. DOF’s strategi 2013-2016
Steffen Brøgger-Jensen, HB gav en kort introduktion af sig selv og gik derefter videre til præsentationen af
strategien.
Den nye strategi er nærmere et servicetjek på den eksisterende strategi. Den nuværende har fungeret fint
og temaer og sigtelinjer fra denne kører videre. De fire hovedspor er stadig: Beskyttelse, Viden, Oplevelse
og Engagement
Ud over de fire hidtidige spor er Drift blevet tilføjet. I den nye strategi vil der være tre fokusområder:
Atlasprojektet, Sociale netværk, biodiversitet.
Den nye strategi vil blive endeligt vedtaget på repræsentantskabsmødet til efteråret.

Lasse Braae, DOF Vestsjælland kommenterede med, at der er mangel på et netværk til deling af viden
mellem alle aktive. Der burde være mulighed for at se alle interessante data på nettet. Steffen BrøggerJensen svarede, at der er fokus på emnet.

10. Beretninger fra lokalafdelingerne
Igen i år havde medlemmer af hovedbestyrelsen forberedt lokalafdelingerne med et enkelt fokuspunkt, der
havde særlig interesse i de enkelte afdelinger.

DOF Bornholm:
My Størup orienterede kort om rågetællingerne på Bornholm og faldet i antallet af råger. Herefter
opfordrede hun andre lokalafdelinger til at lave lignende optællinger for en eller flere fokusarter. Dette
giver en god indikator for, hvordan det går fuglene rundt omkring i landet.
DOF Fyn:
Henrik Kalckar fortalte om et projekt, DOF Fyn har været med i, hvor formidling til turister af
natur/malerkunst/golfbaner etc. går op i en højere enhed. Der er tale om et bredt samarbejde på tværs,
der har givet rigtig gode resultater.
DOF København:
Bo Kayser orienterede om, at afdelingen har mistet fire bestyrelsesmedlemmer. Bl.a. Stefan Stürup og
Anders Tøttrup. Men der er stadig andre gode kræfter tilbage. Største aktiv i afdelingen er turudvalget (DOF
Travel). Herudover har seniorudvalget grågæssene også mange aktiver.
Der er kommet en ny lokalgruppe under DOF København: DOF Roskilde. Denne er afledt af den store succes
med DOF Køge. Succesen med disse nye lokalgrupper er ikke skabt af hverken bestyrelse eller
hovedforening. Det er autonome grupper, der selv har skabt deres succes.
DOF Travel har kunnet generere penge, så DOF København har kunnet donere til Fugleværnsfonden.
Der har været taget overpris for rejserne for at skabe et overskud. Men formålet er at formidle fugle, ikke
at tjene penge. Derfor bør DOF Travel i fremtiden sætte priserne ned. Hvis det enkelte medlem herefter har
lyst at betale ekstra, er det godt og dejligt.
Afdelingen hedder DOF København, men den dækker hele Østsjælland, så det er vigtigt, at afdelingen i
fremtiden i højere grad virker som dette.
DOF Nordjylland:
Thorkild Lund orienterede om, hvordan lokalafdelingen har kunnet skaffe 230 potentielle medlemmer på
en enkelt weekend. Arrangementet var for outdoor-folk, og derfor det rigtige segment. DOF Nordjyllands
repræsentanter henvendte sig til alle, der stoppede op og gav dem tilbud om gratis blade + konkurrence.
DOF Nordsjælland:
John Andersen fortalte om, at afdelingen har mistet både formand og næstformand på en gang. Dette tog
pusten fra afdelingen for en kort overgang, men de er vendt stærkt tilbage. Vedr. Dofbasen har
lokalafdelingen haft en rigtig god udvikling i indtastninger i basen. Men antallet af bearbejdede
observationer er faldet lige så meget som indtastningerne er steget. Måske er det overgangen fra

hjemmesiden til basen, der er årsagen. John Andersen opfordrede Fuglenes Hus til at lave nogle mere
fyldestgørende vejledninger.
DOF Storstrøm:
Henrik Wejdling gav en beretning om sammenlægning af Natura2000 områder og de problematikker, det
medfører. HW havde i sit oplæg især fokus på åer, hvor der er blevet givet tilladelse til sejlløb. Det kan ikke
være i overensstemmelse med udpegningsgrundlaget, at der bliver tilladelse til gennemsejling.
DOF Sydøstjylland:
Ronni Røjgaard orienterede om, at afdelingen i øjeblikket ingen formand har. Det er der ikke nogen
problematikker i forbindelse med, da det ikke er arbejdskraften der mangler, men kun titlen. Herefter
berettede RR, at der er vandrefalke, som viser interesse for den kasse der er blevet sat op på
Skærbækværket. Dette par vil i givet fald blive første Vandrefalke-ynglepar på Skærbækværket.
DOF Sydvestjylland:
Søren Peter Nielsen fortalte om bestyrelsens omorganisering af arbejdet. Tidligere havde lokalafdelingen
mange bestyrelsesmøder, men nu uddelegeres der meget mere. Dette betyder at bestyrelsesmøderne
bliver mere kortfattede og med renere linjer. Der er også færre af dem.
Ole F. Jensen, DOF Østjylland spurgte, hvor mange mandetimer der spares på denne måde. Søren Peter
Nielsen svarede, at det ikke er noget der er blevet regnet på, men at der bestemt spares tid.
Michael Thelander spurgte, hvor kommunekontaktpersonerne sidder. Marco Brodde svarede, at de sidder i
naturpolitisk udvalg. Henrik Kalckar Hansen kommenterede, at der har været stor stor gavn af at have en
enkelt kontaktperson, der har kontakten til naturpolitisk udvalg.
DOF Sønderjylland:
Gert Fahlberg orienterede om lokalgrupperne i DOF Sønderjylland, der fungerer anderledes end andre
afdelingers. Der er blevet truffet beslutning om en større grad af ”topstyring”, og det har hjulpet meget på
engagementet. Der er mange mennesker der mødes, som ikke før har mødtes. Lene Smith spurgte, om der
er blevet uddelegeret opgaver til grupperne. Gert Fahlberg svarede, at der er blevet lagt nogle sociale
opgaver og caretakeropgaver over til grupperne.
DOF Vestjylland:
Lars Holm Hansen talte om punktællingerne, som der skal sættes fokus på med jævne mellemrum, for at
det kører. Hvert andet år laver DOF Vestjylland i samarbejde med DOF Sydvestjylland et fælles
punkttællingsarrangement. Dette er en stor succes, og har givet langt flere punkttællere i de to afdelinger.
Herefter slog Lars Holm Hansen et lille slag for Tårnenes Dag, som kunne være endnu sjovere, hvis der var
endnu flere der var med.
DOF Vestsjælland:
Rolf Lehrmann berettede om arbejdet som statist i den nye twitcher-film. Filmen kommer i biograferne 7.
juni. Traileren til filmen blev vist. Herefter gik Rolf Lehrmann videre til at tale om lokalafdelingens
skovprojekt. Det er blevet opdaget, at der næsten ikke indrapporteres fra skovene i området. Det var
vigtigt, at de mere almindelige medlemmer indrapporterede fra skovene, ellers hjælper det ikke på
atlasundersøgelsen. Derfor annoncerede afdelingen bl.a. i deres blad, på hjemmesiden og på Facebook for

at få oprettet de forskellige lokaliteter i Dofbasen og få medlemmerne til at taste observationer ind for
dem.
DOF Østjylland:
Det blev berettet, at lokalafdelingen ikke længere har deres lokaler i det formidlingscenter, de ellers har
holdt til i. Centret er lukket pga. besparelser, og nu diskuteres der, hvilke mulige alternativer, der er. Indtil
videre er der givet tilladelse til at møderne holdes på det naturhistoriske museum.
11. Valg til DOF’s faste udvalg
Alle opstillede kandidater til de forskellige udvalg blev valgt.
Ole Brauer, DOF Nordsjælland påpegede, at det kunne være relevant, at repræsentantskabet i god tid blev
gjort opmærksom på, at skal der nu skal ske valg til udvalg/grupper. Egon Østergaard understregede, at de
vakante pladser er et udtryk for, at der har været mangel på egnede kandidater. Han opfordrede
repræsentantskabet til at overveje egnede kandidater.
Carsten Michael Jørgensen, DOF Nordsjælland mente, at der skal gøres opmærksom på, at der er vakante
pladser i bedre tid, så lokalafdelingerne har mulighed for at finde egnede kandidater. Dette noterede
formanden sig.
12. Anbefalinger fra Børn og Unge Task Forcen
Marco Brodde gennemgik oplægget fra Børn og Unge Task Forcen. Fra salen kom et par spørgsmål om de
økonomiske konsekvenser af at vedtage de fremlagte principper. Hertil kunne Tine Stampe svare, at de ville
blive meget små, og Marco understregede, at principperne var vigtige som grundlag for at arbejde mere
målrettet med børn og unge, hvis der senere blev vedtaget et budget for det. Hermed kunne
repræsentantskabet tiltræde de syv foreslåede principper til et B&U-program:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

B&U-programmets mål er treleddet: det skal tiltrække nye medlemmer, det skal give DOF et
godt image blandt ikke-medlemmer, og det skal uddanne en ny generation af fuglefagligt
dygtige ornitologer.
Målgruppen omfatter personer fra 5 til 26 år.
Målgruppen motiveres af meget forskellige typer aktiviteter
Målgruppen omfatter begge køn
Samarbejde med andre børne- og ungeorganisationer
Markedsføring via sociale medier
B&U-programmet integreres med DOF’s øvrige strategi

13. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder
Der var tilslutning til følgende planlagte møder:
17.-18. november 2012 Dalum Landbrugsskole, Odense
20.-21. april 2013 hos DOF Nordvestjylland

14. Danmarks natur frem mod 2020

Hans Henrik Bruun, medforfatter til rapporten fra Det grønne Kontaktudvalg og lektor ved Biologisk Institut,
KU, præsenterede rapporten og lagde op til debat.
De store udfordringer er at sikre plads, variation og dynamik. HHB opfordrede til, at der primært satses på
biodiversitet i områder, der afsættes permanent til naturformål (naturzone). Biodiversiteten i agerlandet
(lærkepletter m.m.) bør komme i anden række, fremførte HHB, hvilket gav anledning til flere indlæg fra
salen. HHB foreslog etablering af en ’Statens Naturfond’ som iværksætter og initiativtager til jordfordeling,
opkøb og biodiversitetsfokuseret naturforvaltning. Pengene kunne bl.a. komme fra 1) tilskud, 2)
’naturafgift’ ved motorvejsbyggeri og anden natur-/landskabsødelæggelse, 3) frasalg af ’mindre værdifulde’
statsområder etc. Også HHB’s åbne forslag om progressiv ’re-wilding’ med udsætning/hold af fx
utraditionelle ’græssere’ som elefanter og næsehorn vakte debat. HHB opfordrede DOF til at være
tilbageholdende med udlægning af forstyrrelsesfrie zoner i skove, da det (hvis det griber om sig) vil
forhindre fredelige svampe- og billefolk i at færdes i interessante områder. HHB henviste også til meget
spændende og opløftende resultater fra borgertopmøde om biodiversitet, som blev afholdt tidligere på
året.
15. Eventuelt
Lennart Pedersen gjorde reklame for DOF Bird Alarm.
Per Janfelt fremførte kritik af DN’s rolle i forbindelse med klagegebyrsagen ved FN/Århuskonventionen.
Morten Møller Hansen opfordrede til at der blev taget flere fotos af forsamlingen (gruppefoto, mødefoto
etc.) i forbindelse med DOF’s møder (især repræsentantskabsmøderne). De er interessante at have for
eftertiden.

Formand Egon Østergaard rundede af og takkede alle (ikke mindst DOF Hovedstadsområdet og Køgegruppen) for et godt møde og en god morgenekskursion til Stevns Klint.

