Referat af møde i Dansk Ornitologisk Forenings repræsentantskab
7. og 8. maj på Skærbæk Fritidscenter
Deltagere: Deltagerlisten er udsendt sammen med referatet
Gert Fahlberg Fra DOF Sønderjylland bød velkommen til lokalafdelingens område.
1. Valg af dirigenter og referenter
Susanne Primdahl fra DOF Nordvestjylland, Andreas Petersen og Morten Møller Hansen fra DOF
København blev valgt som dirigenter.
Som referenter udpegedes ansatte fra Fuglenes Hus.
Dirigenten konstaterede, at mødet i henhold til DOF’s vedtægter var lovligt indkaldt og at
forsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendt.
4. Hovedbestyrelsens årsberetning
Forsamlingen fik lejlighed til at stille spørgsmål og kommentere beretningen.
På anledning af et spørgsmål om kvinders repræsentation i DOF understregede Kirsten Marie
Haugstrup, at det drejede sig om at få etableret et vækstlag blandt foreningens kvinder. Derfor er
der nu blevet holdt to kvindeseminarer, som bl.a. har ført til, at der nu sidder 5 nye kvinder i
repræsentantskabet. Egon Østergaard tilkendegav, at han gerne så kvinder på lige stor en
procentdel af tillidsposterne, som de udgør af den samlede medlemsskare, dvs. mindst en
tredjedel, snarere mere.
Marco Brodde påpegede, at det handler om at være opmærksom på at huske kvinderne, når der
skal vælges nye medlemmer i fx udvalgene.
Forsamlingen godkendte beretningen enstemmigt.
Christian Hjorth benyttede i øvrigt punktet til at gøre status over de mange årsberetninger, han
har haft ansvaret for i sin 23-årige formandsperiode.
5. Valg til hovedbestyrelsen
Christian Hjorth fratræder som formand for DOF og genopstillede ikke til hovedbestyrelsen.
Følgende var på valg og genopstillede til bestyrelsen: Hans Meltofte, Anders Tøttrup, Kirsten
Marie Haugstrup, Ole Friis Larsen og Lene Smith. Steffen Brøgger-Jensen nyopstillede til den
vakante plads.
De opstillede kandidater blev valgt.
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Inden repræsentantskabet gik videre med det næste punkt, fik Egon Østergaard ordet, og han
orienterede om hovedbestyrelsens konstituerende møde.
Ny formand for DOF er Egon Østergaard og foreningens to næstformænd er Niels Riis og Marco
Brodde.
EØ sagde, at dagen i dag er historisk. DOF skifter formand efter 23 år. EØ var fuldkommen tryg
ved opgaven med resten af hovedbestyrelsen i ryggen. Og med de ansatte i Fuglenes Hus.
Udgangspunktet er, at vi har en velfungerende forening, der er velkonsolideret og som har en god
økonomi. Der er en høj grad af aktivitet i foreningen - det syder og bobler, og der er engagement.
Det ser EØ frem til at udvikle. Det er svært at få øje på de helt store problemer. Udfordringer er
der nok af, men dem tager vi op, sagde EØ og fortsatte: ”Jeg er glad for valget, og det skal jeg
forsøge at leve op til.” Christian Hjorth er stadig til stede og vil fortsat yde en indsats, bl.a. som
DOF’s repræsentant i Vildtforvaltningsrådet.
HB fordeler opgaverne imellem sig i juni og noget vil komme til at se anderledes ud. Aktiviteterne i
DOF er meget vigtige - hvordan tilbyder foreningen medlemmerne? Hvordan gør vi det klart, at
DOF er en forening man skal engagere sig i? DOF er en af de grønne organisationer i Danmark
med flest aktive, nærmere betegnet 1200 ud af 16.000 medlemmer. Men vi kan godt bruge flere.
Mange vil faktisk gerne engagere sig, hvis opgaverne ikke virker for uoverskuelige. Egon
Østergaard finder det vigtigt at udvikle det frivillige engagement. Balancen mellem ansatte og
frivillige er meget vigtig. Vi skal ikke blot udvikle faglige netværk i foreningen, men også de
sociale, og dermed få folk engageret.
Hertil kommer at dof.dk, der er foreningens ansigt udadtil, skal udvikles, der kommer en ny
webredaktør. DOF skal i gang med en ny Atlas-undersøgelse om danske fugles udbredelse – vi
mangler dog stadig pengene. Og så er der det naturpolitiske område med fem centrale prioriteter:
1. Kulturlandskabet og landbrugslandet.
2. Naturgenopretningen er gået i stå, den skal i gang igen.
3. Natura 2000 planerne skal følges til dørs. Godt arbejde i lokalafdelingerne – nu er det tid til at
kommunerne gennemfører. DOF skal presse på.
4. Skovene er under pres, pga. efterspørgsel på biobrændsel. Nogle skove vil komme til at bære
voldsomt præg af det. Opgaven bliver ikke nem.
5. Biodiversitet. Hvordan sikrer vi, at der sker noget? En konkret plan vil være oplagt.
Der er derfor nok at tage fat på. Herunder fx også DOF’s internationale arbejde og samarbejdet i
BirdLife International.
Den nye formand sluttede af med at sige, at han hermed gerne ville invitere sig selv på kaffe i
lokalafdelingerne i løbet af 2011 og 2012, for på den måde at kunne komme rundt at hilse på og
tale med lokalafdelingerne samt for at se Fugleværnsfondens arealer.
6. DOFs landbrugskampagne – orientering
Christian Hjorth orienterede om den igangværende indsats for at delagtiggøre offentligheden i
DOF’s synspunkter på landbrugsområdet.
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7. Beretninger fra lokalafdelingerne
Lokalafdelingernes beretninger gav anledning til mange spørgsmål og tilsvarende svar fra de 13
lokalafdelinger.
Beretningerne blev taget til efterretning.
8. Status for DOF’s fuglestationer – diskussion
Kurt Rasmussen redegjorde for de hidtidige resultater af Fuglestationsudvalgets arbejde.
Arbejdsorganiseringen er på plads og lokalafdelingerne er inddraget i den økonomiske styring. Det
har skabt ro omkring arbejdet, som man kan følge på udvalgets nye hjemmeside på dof.dk.
DOF’s tre fuglestationer er meget forskellige, og det er tre kulturer man skal arbejde med.
Endvidere kører Skagen Fuglestation på sidste sæson af sin tre-årige prøveperiode. Man har
primært arbejdet med budgetrammen i år, hvilket har været lidt af en øvelse. Hovedopgaven for
udvalget i 2011 vil være, hvordan vi i fremtiden får det hele til at spille sammen? Har DOF
overhovedet brug for fuglestationer? Hvordan skal det hele se ud fremover – det kræver en ny
strategi. Udvalget har ikke svaret nu, men håber at have et forslag klart til efterårets møde i
repræsentantskabet.
Et andet centralt emne er, hvordan vi får skaffet flere folk til arbejdet på stationerne? Det har ikke
været nemt i år.
Selv om der er midler til at købe et hus i Skagen, og således få fysiske rammer for fuglestationen,
og selv om man har kigget på et hus, er man blevet enige om, at det ikke er nu, det skal ske, da
der er for mange uafklarede aspekter.
Hans Pinstrup spurgte om manglende bemanding i Skagen skyldes mangel på fysiske rammer?
Kurt Rasmussen replicerede, at der var fuldt bemandet i både 2009 og 2010, uagtet manglen på
fysiske rammer i Skagen.
Lasse Braae foreslog, at B og C stationer inddrages i udvalgets arbejde, men Kurt Rasmusssen
svarede, at det ligger ude for FSU’s kommissorium. Hans Meltofte sagde, at det kan blive ganske
vanskeligt at drive flere stationer, da der ikke er den samme interesse som tidligere for at arbejde
på fuglestationer. Sten Nielsen foreslog, at lokalafdelingerne kunne give noget mere af deres
midler til Skagen Fuglestation, måske også til aflønning af ringmærkere.
På spørgsmål fra Bjørn Blangsted Henriksen blev det bekræftet, at repræsentantskabets tilsagn
om midler til evt. køb af ejendom i Skagen blot gælder dette år ud, hvorefter mandatet skal
fornyes.
Egon Østergaard konkluderede at det er positivt, at der er interesse i at drive fuglestationer, og at
det bliver spændende at følge arbejdet fremover og høre mere på efterårsmødet.
9. Forslag til vedtægtsændringer fra DOF København
DOF København havde foreslået at ændre vedtægternes bestemmelser om tidsfrister for
aflevering af lokalafdelingernes regnskaber.
Det kom frem på mødet, at de nuværende vedtægter for hovedforening og lokalafdelinger
rummer en selvmodsigelse omkring regnskabsdatoer, som ikke tidligere er opdaget, og at dette
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vedrører kernen i forslaget fra Kbh. På denne baggrund trak Stefan Stürup forslaget tilbage og
Nils-Erik Norsker satte i stedet følgende forslag til afstemning:
”Repræsentantskabet forhåndsgodkender, at DOF København kan ændre fristen for afholdelse af
deres ordinære generalforsamling i vedtægterne, fra ultimo februar til medio marts.”
Forslaget blev vedtaget med stort flertal, idet 4 dog undlod at stemme. Ingen stemte imod.
Problemstillingen tages op til senere drøftelse med henblik på evt. ændringer i DOF’s vedtægter.
10. Opfølgning på medlems- og mediestrategi
Ole Friis Larsen orienterede:
Fugle i Felten udfases som papirmagasin og overgår fra 2011 til at være et webmagasin.
For at varetage webmagasinet ansættes der en webjournalist. Webjournalisten skal også varetage
sociale online medier såsom Facebook, Twitter, YouTube etc.
DOF’s hjemmeside kommer til at gennemgå en omfattende renovering og revidering fra 2012.
Herudover vil Fugleåret blive tilbudt alle kernemedlemmer gratis fra og med 2010 udgaven, der
udkommer ultimo 2011.
Som en udløber af Medie Task Forcen’s arbejde har hovedbestyrelsen i foråret 2011 nedsat en
Børne- og Ungdoms Task Force, der skal komme med bud på DOF’s fremtidige børne- og
ungdomsindsats.
Bo Kayser spurgte, om det har været oppe til overvejelse at DOFT også går væk fra papir på et
tidspunkt. Ole Friis Larsen svarede, at det havde været drøftet, men at vi fortsætter som hidtil.
Sten Nielsen spurgte til hvad medietaskforcens arbejde får af indflydelse på DOF’s samarbejde
med Netfugl. Jan Ejlsted svarede, at støtten til Netfugl forbliver uændret i 2011.
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.
11. Godkendelse af DOF’s regnskab for 2010 – beslutning
Direktør Jan Ejlsted gennemgik regnskabet for 2010.
Årets resultat viser et underskud -952 tkr. Der blev i 2009 hensat 500 tkr. over egenkapitalen til
istandsættelse af Fuglenes Hus. Dette beløb er realiseret i 2010, således at det reelle underskud er
-452 tkr.
Foreningens disponible egenkapital udgør hermed 3,6 mio. kr. ved udgangen af 2010.
DOF medlemstal ultimo 2010 var 16.036.
Repræsentantskabet spurgte ind til regnskabet og der var især fokus på hverveomkostningerne.
Regnskabet blev herefter godkendt.
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12. Fremlæggelse af revideret budget (II) for DOF 2011 – beslutning
Direktøren gennemgik budget II for 2011.
Der budgetteres i 2011 med en omsætning på 33 mio.kr., resultat -447 tkr. og en disponibel
egenkapital på 3,1 mio. kr. ultimo året.
Fra repræsentantskabet blev der spurgt ind til budgettet og stillet en række opklarende
spørgsmål.
Budgettet blev herefter godkendt.
13: Fugleværnsfonden
Beretning og regnskab 2010
Budget og planer for 2011
Fugleværnsfondens formand, Martin Iversen, redegjorde for FVF’s regnskab og budget. I 2010 var
omsætningen 5,8 mio. kr., og årets resultat viste et overskud på 407.000 kr. Ved årets afslutning
udgjorde de samlede aktiver12,8 mio. kr. og egenkapitalen udgjorde 10 mio. kr. I budget 2011
regnes med forsigtige forventninger til arv og øgede udgifter til reservaterne, og det forventede
resultat for 2011 er på – 678.000 kr.
Et nyt projekt med støtte fra EU’s Life-midler er startet ved Bøjden Nor, hvor FVF i efteråret 2011
overtager driften af 25 hektar naboarealer. FVF håber på i løbet af sommeren 2011 at få et
positivt svar fra EU om opstart af et nyt Life projekt i Sølsted Mose, hvor man vil forsøge at
gendanne den oprindelige tørvemose. Der er udført en lang række naturplejeforanstaltninger i
Saksfjed Inddæmning i 2010, og der er igen i år ynglende Havørn i området.
På formidlingssiden er et nyt og meget flot fugletårn blevet indviet i Nivå Bugt Strandenge. Ved
Stubbe Sø blev i april 2011 indviet en ny trampesti og nye plancher. Formanden benyttede
lejligheden til at takke de mange frivillige i FVF’s lokale arbejdsgrupper for deres store indsats i
reservaterne, både mht. praktisk naturpleje og afholdelse af ture og arrangementer.
Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.
14. Flere kommuner i DOF Nordsjælland
Såvel Bjørn Blangsted Henriksen på vegne af DOF Nordsjælland som Stefan Stürup på vegne af
DOF København anbefalede det fremsatte forslag.
Repræsentantskabet godkendte enstemmigt at ændre grænserne imellem DOF København og DOF
Nordsjælland, således at medlemmerne i kommunerne Allerød, Hørsholm og Rudersdal i fremtiden
er hjemmehørende i DOF Nordsjælland.
Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2011. Forsamlingen havde ikke indvendinger imod, at
lokalafdelingerne indbyrdes har aftalt justering af antallet af repræsentantskabsmedlemmer med
virkning fra samme dato.
De berørte medlemmer vil blive orienteret pr. brev og vil få mulighed for frit valg af lokalafdeling i
henhold til DOF’s vedtægter.
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15. Valg til repræsentantskabets forretningsudvalg
Morten Møller Hansen og Andreas Petersen stillede op til genvalg og blev valgt. Henrik Wejdling
sidder også i udvalget, men valgt af hovedbestyrelsen. Der er fortsat to vakante pladser i udvalget.
16. DOFT’s formål og indhold
Hans Meltofte forelagde resultatet af en brugerundersøgelse efter omlægning af bladets
redaktionelle linje med den konklusion, at målet med omlægningen er opnået og at læserne er
tilfredse.
Andreas Petersen var kritisk, idet han fandt at udvalget af forfattere var meget snævert, og at
tidsskriftet ikke lever op til aktuel standard for videnskabelige tidsskrifter. Flere andre ytrede sig
med tilsvarende kritik, bl.a. David Collinge og Stefan Stürup.
17. Aktivundersøgelsen
Stefan Stürup refererede hovedresultaterne i DOF’s aktivundersøgelse, der er gennemført som
led i en task force’s arbejde. DOF har 1200 aktive medlemmer, der samlet leverer gratis
arbejdskraft for ca. 10 mio. kroner årligt. Aldersprofilen er dog skæv, idet hovedparten af de
aktive er over 60 år.
18. Fastlæggelse af de to næste repræsentantskabsmøder
Efterårsmødet 2011 bliver afholdt 19-20. november på Dalum Landbrugsskole, Odense.
DOF København er vært for forårsmødet 2012, der afholdes 28-29. april 2012.
Efterårsmødet 2012 afholdes på Dalum Landbrugsskole den 17-18. november 2012.
19. Eventuelt
Intet til dette punkt.

Referatet er godkendt af mødets dirigenter.

