
 

 
Hovedbestyrelsesmøde  

Fredag 21. april 2017 kl. 19-21.30 
Vingsted Hotel- og Konferencecenter  

 
 

1 
 

Beslutningsreferat 

 

  

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 10. marts 2017 

Referatet blev godkendt med en uddybning af punkt 10a om drøftelserne forud for en fælles 
fondsansøgning med Landbrug & Fødevarer. Landbrug & Fødevarers medier har bragt 
informationer om samarbejdet, og hvad landmænd konkret kan gøre for at hjælpe viberne i 
landbrugslandet. Den eksisterende videnskabelige litteratur om viber skal indgå som 
dokumentation og afsæt for de videre undersøgelser, men må ikke skygge for at vi kommer i gang 
med danske undersøgelser.  

3. Gennemgang af dagsorden for repræsentantskabsmødet 

Vedrørende punkt 8, Beretning fra lokaldelingerne: Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan vi øger 
opmærksomheden på lokalafdelingernes beretninger med henblik på at styrke den læring, vi kan 
opnå af hinanden. Oplevelsen er, at dokumenterne er vigtige, men fylder meget på papir. Vi er på 
nuværende tidspunkt ikke skarpe på, hvad formålet er med beretningerne. Fildelingssystemet 
kunne benyttes til at læse lokalafdelingernes beretninger. Vi vil forhøre os på Repræsentantskabet 
og spørge REP-FU, om de vil påtage sig at læse beretningerne igennem med henblik på at finde 
emner og erfaringer, der har tværgående interesse. Vi kunne på den måde forsøge at tematisere 
nogle fælles drøftelser af best practice.  

Vedrørende punkt 10, DOF Forum på Facebook: Fuglenes Hus har til opgave at kontrollere, at de, 
der har adgang til Fildeling og DOF Forum, figurerer i DOF Nøglen som tillidsvalgte. Kirsten Marie 
Haugstrup behandler anmodningerne, når der kommer henvendelser om at bliver optaget i det 
lukkede forum. 

Vedrørende punkt 13, Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder: Sigrid undersøger 
mulighederne 20.-22. april 2018 på Bornholm. Henvendelse er rettet til Green Solution House, Hotel 
Fredensborg og Balta Strand Hotel på baggrund af anbefalinger fra Mogens Kofoed m.fl. 

4. Gennemgang af dagsorden for formandsmøde 

Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen. 
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5. Hovedbestyrelsens mødeplan for det kommende år 

Hovedbestyrelsen vedtog følgende mødeplan: 

Fredag 16. juni 2017 kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 

Fredag 1. – søndag 3. september 2017. Hovedbestyrelsens internat ved Vejlerne 

Fredag 6. oktober 2017 kl. 16.30 i Fuglenes Hus til Tour-des-Chambres med medarbejderne og 
derefter møde. 

Fredag 17. november kl. 19-21.30 Dalum Landbrugsskole i forbindelse med 
Repræsentantskabsmøde 

Fredag 19. januar 2018 kl. 16.30-21.30 i Fuglenes Hus 

Fredag 9. marts 2018 kl. 16.30-21.30 i Fuglenes Hus 

Fredag 20. april 2018 kl. 19-21.30 på Bornholm i forbindelse med Repræsentantskabsmøde 21.-22. 
april 2018 

Fredag 8. juni 2018 kl. 16.30-21.30 i Fuglenes Hus 

Fredag 24. august – søndag 26. august 2018 Hovedbestyrelsens internat på ukendt lokalitet 

Fredag 5. oktober 2018 kl. 16.30-21.30 i Fuglenes Hus 

Fredag 16. november kl. 19-21.30 Dalum Landbrugsskole i forbindelse med 
Repræsentantskabsmøde 17.-18. november 2018 

6. Opfølgning fra forrige møde 

a. Skagen Fuglestation, styregruppemøde med Naturstyrelsen 18. april 

 

Sigrid Andersen orienterede om styregruppens møde, hvor samarbejdsaftalen mellem 
Naturstyrelsen og DOF blev underskrevet. Niels Eriksen, formand for Skagen Fuglestations 
bestyrelse, gav på mødet en status for fuglestationen og den forestående indvielse 12. maj, hvor 
der også vil være et aftenarrangement ved fuglestationen. Skovrider Jesper Blom vil på vegne af 
Naturstyrelsen udsende invitationer. DOF har leveret mailadresser til udvalgte medlemmer. Men 
alle er inviteret til indvielsen. Fuglestationens logo er ved at blive designet, og DOF opsætter med 
Naturstyrelsens samtykke fuglestationens skilte. DOFs logo vil blive placeret ved indgangen under 
det officielle skilt for Skagen Grå Fyr. Der er reserveret 5 P-pladser til ansatte og frivillige ved 
centeret og fuglestationen. Salget af billetter til udstillingen og P-billetter er blevet udliciteret til 
forpagteren af cafe og butik, Flemming Quist. 

 

b. Naturmødet, status 

DOF er fint repræsenteret ved debatterne, som kan ses i det trykte program for 
Naturmødet: http://naturmoedet.dk/naturmoedet-2017/program-2017/ Desuden deltager vi i 
flere arrangementer på baggrund af invitation fra Danmarks Jægerforbund m.fl.  

http://naturmoedet.dk/naturmoedet-2017/program-2017/
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Børge Søndergaard, DOF Nordjylland, er primus motor på arrangementet og har gjort en stor 
indsats med planlægningen. DOF Nordjylland og DOF Nordvestjylland vil være repræsenteret med 
en række frivillige medlemmer, og Fuglenes Hus deltager med Toke Nyborg, Daniel Palm Eskildsen, 
Mads Oddershede og Sigrid Andersen.  

 

c. Fuglestationsudvalg – godkendelse af nyt kommissorium  

Der var fire mindre konsekvensrettelser til dokumentet, som herefter er vedtaget.  

 

d. Naturbeskyttelsesbidrag 2017 

Hovedbestyrelsen drøftede en fordeling af naturbeskyttelsesbidraget 2017 og ønsker, at der skal 
laves en tekst, der præciserer, hvad pengene går til. Teksten er tænkt til brug for fundraising og 
skal ligge på hjemmesiden. 

 

7. Drift og økonomi 
 
a. Byggesagen i Fuglenes Hus 

Lars Engmark orienterede om, at renoveringen af huset er færdig i slutningen af maj. 
 

b. BirdLife International, DOF’s ekstraordinære støtte 
BirdLife’s direktør Patricia Zurita har henvendt sig for at bede om ekstraordinær økonomisk 
støtte. På baggrund af for optimistiske forventninger har det ikke været muligt for 
sekretariatet i Cambridge at opnå en bæredygtig økonomi. Derfor foretages der nu 
nedskæringer.  
DOF har udlånt en medarbejder, Charlotte Mathiassen, der skulle have arbejdet to dage om 
ugen for BirdLife i hele 2017 mod betaling til DOF. DOF har indvilget i at betale løn for den 
udlånte medarbejder svarende til 50.000 kr., hvorefter aftalen er opsagt. Herefter løser 
Charlotte igen udelukkende opgaver for DOF.    

 
8. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik  
  - Møde 24. marts med Naturstyrelsen 

En delegation fra DOF med formanden i spidsen har været til møde med Naturstyrelsen, hvor 
bl.a. emnerne friluftsaktiviteter og forstyrrelseseffekter på styrelsens arealer, fuglevenlig 
skovdrift og Tøndermarsken blev diskuteret. Naturstyrelsen har afprøvet hegning til 
beskyttelse af bl.a. ynglende dværgterner på statens arealer og efterspurgte en tættere 
dialog lokalt med DOF for at registrere effekten af tiltaget. 

  
  - Collective Impact, orientering ved SBJ og HW 

 
Steffen Brøgger-Jensen orienterede fra Realdanias dialoggruppe Det Åbne Land, hvor 11 
organisationer er repræsenteret. Gruppen arbejder bl.a. med at formulere en vision for det 
arbejde der pågår i de kommende år om natur- og miljøindholdet i det åbne land.  
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Henrik Wejdling orienterede fra gruppen Naturtiltag, hvor man bl.a. arbejder med 
nytænkning af miljøfokusarealer. Dialogen er i fokus, når man sidder ved samme bord og 
drøfter i fællesskab.  

 

b. Internationalt 
- CISU briefing om projekt 11. april 
Civil Samfund i Udvikling har fået foretaget en uvildig ekspertvurdering af DOFs 
internationale projekt ”Integrating Livelihoods and Conservation – People Partnership with 
Nature for Sustainable Living”. Vurderingen er positiv, og anbefalingen er en forlængelse af 
projektet. 
 
- Nordisk BirdLife Partnermøde 7.-9. juni 
Der er positivt tilsagn fra DOFs søsterorganisationer i Sverige, Norge og Finland om 
deltagelse. 

 
9. Eventuelt 

Steffen Brøgger-Jensen orienterede om møde med Jon Fjeldså, formand for Internationalt Udvalg, 
om Vestafrika-samarbejdet mellem Zoologisk Museum og DOF. DOF vil gerne demonstrere vilje til 
samarbejde i BirdLife regi.  
 
Steffen Brøgger-Jensen foreslog desuden, at der gives cykelhjelme med logo til DOFs medarbejdere. 
Dette af hensyn til deres trafiksikkerhed. 
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