Referat af møde i
Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab
den 18. – 19. april 2009 på Feriecenter Slettestrand
Deltagere: Deltagerlisten udsendt sammen med referatet.
Thorkild Lund, formand for DOF Nordjylland bød velkommen og fortalte bl.a. om søndagsturen til
Vejlerne.
1. Valg af dirigent og referent
John Hansen, DOF Nordsjælland og Kurt Rasmussen, DOF Nordjylland, blev foreslået af
repræsentantskabets forretningsudvalg som dirigenter og valgt. Som referenter valgtes ansatte fra
Fuglenes Hus.
2. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt varslet i Fugle og Natur nr. 1, 2009 og at forsamlingen
var beslutningsdygtig.
Herefter blev Klaus Dichmann og Johannes Bang budt velkommen som gæster. Repræsentantskabet
var enige om at tildele gæsterne taleret under mødet.
Herefter blev dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Morten Møller Hansen, DOF København korrigerede under Beretning fra Udvalg og Grupper, at
DOFbasenskvalitatsudvalg udsender standardiserede breve, ikke enslydende breve.
Herefter blev referatet endeligt godkendt.
4. Hovedbestyrelsens årsberetning
Formanden supplerede den skriftlige beretning ved bl.a. at kommentere på forløbet op til
offentliggørelsen af regeringens udspil Grøn Vækst, hvor det er kommet frem i offentligheden, at
der er stor intern uenighed i V og K om udspillet. På den baggrund har DOF ikke de store
forhåbninger til et visionært udspil fra regeringens side.
En ny naturpolitisk sag er under udvikling i Tøndermarsken, idet de fem-årige MVJ-aftaler i
marsken nu er udløbet og ikke vil blive fornyet. Kommunen har intet foretaget sig i den anledning,
hvilket efter DOF’s opfattelse er udtryk for en direkte krænkelse af naturbeskyttelsesloven. DOF
følger sagen nøje.
Christian Hjorth benyttede statsminister Anders Fogh Rasmussens afgang til at gøre status over
Fogh’s regeringstid, som han ud fra en naturpolitisk synsvinkel ikke havde meget godt at sige om,
og tilsvarende gav Lars Løkke Rasmussens fortid som amtsborgmester ikke anledning til at tro, at
naturen kommer højt op på den regeringsleders dagsorden.
Formanden deltager i en arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet med henblik på en revision af
jagttiderne. Forhandlingerne er hårde og kontante, men det er endnu for tidligt at spå om
resultaterne. DOF ønsker bl.a. fredninger af/begrænsninger i jagten på agerhøne og ederfugl.
Thorkild Lund, DOF Nordjylland, gjorde opmærksom på behovet for, at danske EUparlamentsmedlemmer koordinerer stemmer på dansk side, når Frankrig kommer med forslag om
mere jagt på fx vadefuglene.
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John Frikke, DOF Sydvestjylland gjorde opmærksom på, at lokalafdelingerne skal være
opmærksomme på at redegøre for habitatødelæggelser, når vand- og naturplaner offentliggøres og
DOF skal afgive høringssvar.
Egon Østergaard, DOF HB gav en orientering om en nydannet Rovfuglegruppe uden for DOF regi.
Hovedbestyrelsens beretning blev herefter vedtaget.
5. Valg til hovedbestyrelsen
Niels Riis, HB, redegjorde for baggrunden for Christian Hjorths genopstilling som formand.
Christian Hjorth havde oprindelig tilkendegivet, at han stoppede som formand i foråret 2009, men
den øvrige hovedbestyrelse har i et brev opfordret formanden til at tage endnu en periode, hvilken
opfordring Christian Hjorth har taget imod. Han genopstiller derfor for endnu en to-årig periode.
Ole Friis Larsen, nyopstillet kandidat og medlem af lokalbestyrelsen i DOF Storstrøm, blev
præsenteret af Michael Thelander, formand for DOF Storstrøm.
Følgende medlemmer af bestyrelsen genopstillede: Christian Hjorth, Hans Meltofte, Joy Klein,
Kirsten Marie Haugstrup og Anders Tøttrup.
Bent Møllmann Jürgensen udtræder hermed af hovedbestyrelsen efter 21 års arbejde på grund af
sygdom.
Alle opstillede kandidater blev valgt og genvalgt med applaus.
6. Forslag om vedtægtsændringer
Forslaget til §9, stk. 3 lyder: ”Hovedbestyrelsen fordeler selv opgaverne og vælger i den forbindelse
selv sin formand og to næstformænd.” Beslutningens konsekvens videreføres i §§ 9, stk. 4 og 13,
stk. 1.
Forslaget skal fremsættes til endelig afstemning på repræsentantskabsmødet i november 2009 inden
ikrafttræden.
Bestyrelsens forslag om at indføre 2 næstformænd i vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.
7. Fugleværnsfonden
Henrik Knuth-Winterfeldt fremlagde bestyrelsens beretning. 2008 var et godt år for
Fugleværnsfonden, der bl.a. overtog administrationen af et nyt område ved Nivå Bugt og tilsagn om
3 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til et stort naturgenopretningsprojekt i Sølsted Mose.
Årets resultat blev på 5,6 mio. kr., hvilket beløb er anvendt eller reserveret til naturpleje og
formidling eller tillagt frie reserver.
Fugleværnsfonden har lagt strategi for den kommende fire-årige periode, hvilket passer med DOFstrategien.
Sten Nielsen, DOF Sydøstjylland roste beretningen men pointerede, at det er meget savnet med et
FVF reservat i Østjylland/Søhøjlandet.
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HKW svarede, at det selvfølgelig var ønskeligt, men at resurserne i FVF’s sekretariat er begrænsede
og der derfor ikke oprettes nye reservater i øjeblikket.
Hans Meltofte, HB opfordrede til at afhænde små lodder til fx Skov-og Naturstyrelsen, som ikke
udgjorde vigtige brikker til et reservat. HKW svarede, at disse smålodder ikke udgjorde
administrative udgifter for FVF.
HM opfordrede ligeledes FVF til at støtte aktiviteter i udlandet, fx samarbejde med reservater i
Nordafrika. HKW svarede, at bestyrelsen i enighed har valgt at nedprioritere internationalt arbejde.
Morten Møller Hansen spurgte til problemstillingen med invasive arter på fondens reservater.
HKW svarede, at holdningen var at disse fjernes.
Egon Østergaard, HB roste FVF’s beretning og strategi, da der er fin synergi mellem FVF og DOF,
samt at der udarbejdes plejeplaner for alle fondens reservater.
Hermed tog repræsentantskabet orienteringen til efterretning.
8. DOF’s strategi 2009-2012
Egon Østergaard fremlagde et oplæg om processen bag strategiarbejdet og forslaget til Strategi
2009-12 med hovedvægt på de seks nye dagsordener: udvikling af det frivillige engagement,
fuglestationer, landbrug, trækfuglekampagne, atlasundersøgelse og DOF’s medier.
Anders Tøttrup, HB fremlagde planerne for fuglestationerne, Niels Riis, HB fremlagde planerne for
trækfugleprogrammet og Henrik Wejdling, HB fremlagde planerne for en landbrugsindsats.
Herefter var der lagt op til debat.
På flere spørgsmål om, hvordan man ville få hvervet det store antal frivillige, der var nødvendig for
strategien, svarede forskellige medlemmer af STRUDS, at der ville benyttes forskellige interne
hverveaktiviteter, da frivilligaktiviteterne er meget forskellige, og at der skulle udvikles nye
hverveformer. Det blev pointeret, at selvom målene er ambitiøse og højere end andre
organisationers, er de ikke umulige. Der blev efterlyst mere hvervemateriale til de udadvendte
aktiviteter
Der var debat om, hvorvidt DOF er økologisk, og Jan Ejlsted kommenterede, at Fuglenes Hus ikke
er helt konsekvente, men forsøger at være økologiske og miljøbevidste.
Der var almindelig enighed om en skarpere modstand mod rovfuglecentrene. Et af problemerne er,
at Skov- og Naturstyrelsen efter DOF’s opfattelse ikke administrerer efter lovgivningen.
Bedre værktøjer til at støtte det lokale naturpolitiske og administrative arbejde blev efterlyst. Jan
Ejlsted oplyste, at Danmarks Naturfredningsforening har en håndbog på internettet, som vi kan
bruge og Henrik Wejdling har lavet en ståbi, som vil komme ud til alle. Disse informationer samt
strategien kommer også på dof.dk.
Der blev spurgt til flere undervisningsmaterialer og formidlingsmaterialer. Jan Ejlsted
kommenterede, at DOF har meget dårlige erfaringer med at producere undervisningsmaterialer, da
vi ikke har de rigtige kompetencer.
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På spørgsmål til fremtiden for Naturbutikken, kunne Jan Ejlsted fortælle at den primære prioritet er
en velfungerende webbutik, herefter prioriteres det opsøgende salg og sidst overvejes evt. nye
butikker. På grund af den aktuelle økonomiske kriser er nye butikker ikke et emne, der er højt på
dagsordenen pt.
Der var kritiske røster, som ønskede en formulering om, at DOF skal være Danmarks mest aktive
grønne organisation, slettet. Nils-Erik Norsker, HB tilkendegav, at han ønskede målsætningen
opretholdt. Henrik Kalcker-Hansen, DOF Fyn fandt at denne formulering mest var ’ord’ og at dette
mål er afhængigt af andres gøren. David Collinge, DOF København: Når planen er at offentliggøre
strategien bør man ikke have målsætninger om at være ”verdens bedste”.
Hans Pinstrup, DOF Sydøstjylland bemærkede til natursyn/sigtelinjer vedrørende
oprindelighedsbegrebet at gråænder og storke også er at betragte som invasive (udsatte) arter. Hertil
svarede Hans Meltofte, at vilde gråænder fra Nordrusland og storke fra Polen optræder naturligt i
DK, og disse er således naturligt hjemmehørende.
På baggrund af disse kommentarer samt konkrete forslag til ændringer udfærdigede HB’s
strategiudvalg et sæt ændringsforslag til strategien, som blev fremlagt under søndagens debat til
endelig vedtagelse.
Afstemning
(1) Vedrørende ændringsforslag
1 stemte imod, alle andre stemmeberettigede stemte for. Ingen undlod at stemme.
Ændringsforslagene blev dermed vedtaget.
(2) Samlet vedtagelse af strategien inklusive ændringsforslag
Enstemmigt vedtaget.
Strategien vil herefter blive trykt og udsendt til bl.a. repræsentantskabet samt lagt ud på DOF’s
hjemmeside i en forkortet version.
9. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2008
Direktøren fremlagde regnskabet. Foreningen kom i 2008 ud med et overskud på 1.058.339 kr. med
budgetteret 625.400 kr., primært som følge af at modtagne arver oversteg forventningerne.
Den disponible egenkapital udgør herefter 3,8 mio. kr., hvilket ligger noget over målet på ca. 2.5
mio. kr.
Foreningen oplevede i 2008 en beskeden medlemstilvækst på 234 medlemmer. Ultimo året var
medlemstallet 14.526, en ny rekord i foreningens historie. Resultatet kunne have været endnu bedre,
hvis ikke vi i løbet af efteråret 2008 have haft et usædvanlig højt medlemsfrafald, der må tilskrives
finanskrisen.
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Stefan Stürup påpegede, at der i regnskabet optræder betegnelsen ”Ringkøbing lokalafdeling”, som
rettelig bør være DOF Vestjylland.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
10. Fremlæggelse af DOF’s budget II for indeværende år.
Direktøren fremlagde budgettet, der i lyset af det opnåede overskud i 2008 opererer med et
underskud på ca. 646.000 kr. i indeværende år. Jan Ejlsted fremhævede enkelte særlige punkter,
herunder at DOF også i 2009 opererer med medlemsfremgang. Naturbutikken forventer uændret
omsætning i forhold til 2008. Frivillige medlemsbidrag er en væsentlig del af det økonomiske
grundlag for realiseringen af DOF’s nye strategi 2009-12.
Peder Pedersen påpegede, at særligt vestjyder tilsyneladende er følsomme overfor telemarketing.
Tilføjede ros til Fuglenes Hus for god servicering.
Mogens Kofod: Bornholmere bryder sig heller ikke om telemarketing, og vil foretrække
henvendelse per brev.
Sten Nielsen opfordrede til at overveje om telemarketing skal fortsætte under hensyntagen til
kritikken. Michael Thelander nævnte at nogle medlemmer havde varslet udmeldelse som reaktion
på telemarketing.
Hans Meltofte: 2 konkrete spørgsmål. 1) Hvor mange har udmeldt sig i vrede? 2) Er der risiko for at
man kan blive ringet op 2 gange? Jan Ejlsted svarer: Vi går ikke videre før der er gennemført en
evaluering af, hvordan telemarketingprocessen er gået, når alle medlemmerne har været kontaktet.
Tine Stampe svarer: Hvis medlemmer tilkendegiver, at de ikke vil kontaktes igen, vil det blive
registreret og de vil aldrig blive kontaktet igen. TS oplyste, at 8 medlemmer har udmeldt sig i
forlængelse af telemarketingprocessen, men det kan ikke udelukkes, at de blot har benyttet den
telefoniske henvendelse som anledning til at melde sig ud.
Magnus Bang Hansen: Opfordrede til at der i forbindelse med renovering af Fuglenes Hus bør gøres
noget ved indeklimaet i mødesalen, der er uudholdeligt varmt om sommeren.
David Collinge foreslog, at der kunne oprettes en kategori af supportere, der ikke er egentlige
medlemmer, med yder mere eller mindre faste støttebidrag. De der betaler bidrag får som tak et
særligt nyhedsbrev.
Per Janfelt: Ønskede gerne at anerkende opprioriteringen af den naturpolitiske indsats, der er
udtrykt i budgettet, og han understregede vigtigheden af, at der udbydes fagligt kvalificerende
kurser for de frivillige græsrødder ude i lokalafdelingerne.
Morten Møller Hansen spurgte om DOFT efter omlægningen skal fortsætte uændret. Hertil svarede
Hans Meltofte at et efterslæb mht. allerede modtagne artikler først skulle afvikles.
Spurgte videre til om ikke Rødlisteindeks 1991-97 er forældet. Knud Flensted svarede, at
aktiviteten er en analyse, der udføres for Miljøministeriet i samarbejde med DMU, og at analysen
bygger på ældre rødlister.
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Lars Christoffersen oplyste, at DOF-Storstrøm har oprettet en lokal fuglepulje, som de lokale
græsrødder kan søge til små faglige aktiviteter.
Stefan Stürup roste, at bevillingen til strategien efter repræsentantskabets ønske er øget siden
efterårsrepræsentantskabsmødet 2008.
Afstemning: Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
11. Beretninger fra lokalafdelingerne
Lokalafdelingernes skriftlige beretninger blev kort fremlagt. Der var opklarende spørgsmål.
Nordjylland: På spørgsmål fra Hans Meltofte forklarede Thorkild Lund om bestræbelserne på at
bevare kirkeuglen, og på spørgsmål fra Morten Møller Hansen fortalte Kurt Rasmussen, at man er
godt i gang med opstart af Skagen Fuglestation (foreløbig uden fast base).
Nordvestjylland: Egon Østergaard fortalte lidt nyt om perleuglens forekomst i regionen og på
landsplan (foreløbig 5 syngende i foråret 2009).
Vestjylland: Hans Meltofte spurgte hvordan det kan være, at lokalfdelingen kun nævner de
statsejede dele af Tipperhalvøen som del af en nationalpark. Lars Holm Hansen svarede, at
lokalafdelingen naturligvis gerne ville have Værnengene med også, men at det i situationen
forekom urealistisk.
Der blev spurgt til Mårhund, der ser ud til at brede sig hastigt i Vestjylland.
Østjylland: Hans Meltofte roste initiativet med et regionalt grønt kontaktudvalg mellem de grønne
organisationer.
Sydvestjylland: Sten Nielsen spurgte til, hvad der skete i forhold til gigas-østers (introduceret,
invasiv art), der har bredt sig i Vadehavet (og fiskernes ønske om at fiske dem). Marco Brodde
fortalte, at man havde sagt ja til at mødes med fiskerne om problematikken, men at DOF er meget
betænkelig ved øget østersfiskeri. Mødet er indtil videre blevet aflyst/udsat.
Sønderjylland: En bemærkning i formandsberetningen om, at lokalafdelingen nu var blevet en del af
hovedforeningen gav anledning til et par spørgsmål, men formuleringen beroede alene på en
misforståelse.
På baggrund af de afgivne svar blev beretningerne taget til efterretning.

12. DOF’s klimapolitik, opdatering
Hans Meltofte fremlagde et forslag om, at også DOF’s elforbrug bliver kompenseret ved at afsætte
midler til at sikre bevarelse af verdens biodiversitet.
Enstemmigt vedtaget.
13. Valg af medlemmer til repræsentantskabets forretningsudvalg
Følgende blev enstemmigt valgt: Andreas Petersen, Knud Aarup, Henrik Wejdling, John Hansen og
Morten Møller Hansen.
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14. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder
2009 efterår: 14.-15. november Dalum, Odense
2010 forår: Vestsjælland
2010 efterår: Dalum, Odense
2011 forår: Sønderjylland
15. Eventuelt
Intet
Christian takkede for et godt møde, specielt de mange nye kvinder i repræsentantskabet, og ønskede
alle en god tur hjem.

Referatet godkendt af mødets dirigenter og udsendt 26. maj 2009. Endelig godkendelse finder sted
på næste repræsentantskabsmøde.

