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Beslutningsreferat 

 
Deltagere: Egon Østergaard, Henrik Wejdling, Lene Smith, Kirsten Marie Haugstrup, Peter 

Bonne Eriksen, Stefan Stürup, Boris Schønfeldt, Ole Friis Larsen, Anders Horsten, Andreas 

Winding, Nils-Erik Norsker, Hans Meltofte.  

Kim Skelmose deltog ikke, men var kontaktbar.  

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark, Mark Desholm og Sigrid Andersen (referent). 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af orienteringspunkt fra dagens møde i 

Friluftsrådet om mountainbikecykling og naturhensyn. 

2. Besøg af Jakob Milthers fra MICO IT-support, orientering om backup af filer 

Hovedbestyrelsen ønskede en orientering om, hvordan det sikres, at DOFs filer ikke går 

tabt. Jakob Milthers orienterede om, at der tages back up fra serveren til discs og til 

skyen. Derudover er der internt på serveren mulighed for at gendanne filer som går 30 

dage tilbage. På webserveren, der bl.a. huser dof.dk, kan man gå 3 måneder tilbage og 

derfra gendanne filer. Samtidig er der gemt et øjebliksbillede fra for et år siden.  

Der er desuden en server i DOFs Naturafdeling, som MICO ikke har adgang til, og som 

derfor ikke er MICOs ansvar. Det drejer sig om en intern NAS server, som bruges til at 

lave dagligt datadump. Den laver en kopi én gang i døgnet af alle datatabeller i 

DOFbasen, inkl. punkttællingsdata, Atlas og Danmarks Fugle. En gang om ugen tages 

der en kopi af dette, som også gemmes. Koden til DOFbasen ligger i Github, som er en 

kodebase, der gemmer en version hver gang der laves ændringer i koden. Desuden har 

DOF en testserver, som der ikke er back-up på. 

Endvidere har DOF servere hos Hetzner i Tyskland, hvor bl.a. det nye Netfugl ligger. Her 

er der daglig back-up af Netfugl 2, som gemmes 7 dage tilbage. Dette kører så længe vi 

opererer med beta-versionen, herefter etableres der en back-up pr. måned bagudrettet. 

DOFbasen og det gamle Netfugl ligger på servere hos Scan Net, som er en serverudbyder 

via MICO. Herfra bliver der lavet en fuld back-up, én gang i døgnet ved Scan Net. Der 

gemmes en back-up for hver dag i en måned tilbage i tiden. Derefter gemmes der én 

back-up pr. måned. Det er blevet testet ved IT-personalet i Fuglenes Hus at der kan laves 
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en genetablering af data ud fra back-up. Desuden er der en ”slaveserver”, som der ikke 

laves back-up af fordi det udelukkende er en løbende kopi af masteren. 

Hans Meltofte ville høre nærmere om DOFT, idet han var bekymret for den observation, 

at der er blevet slettet DOFT artikler, hvilket først blev opdaget efter år. Jakob Milthers 

pointerede, at den IT-support, som MICO leverer, ikke kan garantere mod menneskelige 

fejl, og han foreslog en arkivbackup af DOFT på en disc. Hovedbestyrelsen takkede Jakob 

Milthers for orienteringen. 

Egon Østergaard er optaget af, at DOF ikke må blive historieløse, blot fordi vi er blevet 

digitale. Det skal være let for kommende generationer at finde frem til gamle 

dokumenter om DOF. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet, at der hvert år arkiveres et 

Snapshot om DOF under Fildeling, som tilgås fra DOF.dk. Snapshot af årene der gik i 

DOF består af Fugle og Natur, DOFT, bogudgivelser, Årsrapport for punkttællinger, 

Årsrapport for projekt ørn, Hedehøg i Danmark, Fugleåret og andre publikationer samt 

Rep.-referater, formandens beretning til Rep., HB-referater, DOF’s årsberetning, 

fællesfoto af HB, fællesfoto af ansatte, fotos af begivenheder, nyheder på DOF.dk, 

historier, DOF-TV, DOF i medierne og blogindlæg fra fuglestationerne. 

3. Hilse på Anton Lihn, DOFs nye journalist 

Anton Lihn hilste på hovedbestyrelsen. Han foreslog, at det tages op til nærmere 

drøftelse, hvordan DOF kan være mere synlig i medierne.  

Andreas Winding foreslog at lave en task-force for lokalafdelingerne, da han oplever, at 

der er mange lokale frivillige, der gerne vil bidrages. Han foreslog et udspil fra Fuglenes 

Hus om, hvad der sker i øjeblikket på fuglefronten, som kan gribes af de lokale med 

tilføjelse af lokal vinkel på historien. Anton Lihn svarede, at det vil være oplagt at få 

lokale frivillige til at fortælle mere til de lokale medier. Han foreslog at lave et netværk. 

Egon Østergaard ønskede at tage det op på formandsmødet i efteråret. Anton Lihn 

kunne komme med gode råd til at håndtere pressen lokalt og evt. afsøge interessen for et 

netværk. Ole Friis Larsen har observeret, at de regionale medier helst vil have fat i 

regionale folk.  

Anton Lihn fremhævede desuden, at DOF med fordel kan blive hurtigere til at respondere 

med en kommentar, hvis vi vil være synlige i de nationale medier. Vi skal faktisk kunne 

forudsige, at der nok er medier, som vil have en kommentar og så have den klar på 

forhånd. Hans Meltofte mente, at det er svært med tidspresset, fordi der er nogle af de 
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frivillige, som skal tages i ed. Mark Desholm foreslog, at der træffes beslutninger om, 

hvem der kan svare på vegne af DOF.  

Anton Lihn havde desuden den anden pointe om, at DOF i højere grad skal opbygge 

relationerne til journalister på de forskellige medier. 

Hovedbestyrelsen takkede for præsentationen. 

4. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 28. april 2020 Beslutning  

 

Referatet blev godkendt. 

 

5. Opfølgning fra forrige møde(r) 

a. Arter.dk og samarbejdsprojekt, Orientering 

 

Mark Desholm orienterede om det fælles projekt af 4 måneders varighed mellem DOF, 

Statens Naturhistoriske Museum og Miljøstyrelsen. Spor 1 handler om de tekniske 

scenarier for, hvordan DOFbasen kan understøtte arter.dk. Tredje og sidste workshop  

 

afholdes 22. juni. Spor 2 handler om dialog med artsforeninger, Egon har deltaget i dette 

møde. Foreløbig har der været afholdt møde med 6 grønne foreninger. 

DOFbasen har et lag med 18.000 lokaliteter, som måske kan være interessant for 

arter.dk, der ellers opererer ud fra kommuneopdeling.  

 

Egon Østergaard orienterede fra mødet med Statens Naturhistorisk Museum og 

Miljøstyrelsen. Han noterer sig, at ingen går imod opfattelsen, at DOF fortsætter med at 

have DOFbasen. Arter.dk foreligger nu i en betaversion, og Egon Østergaard er imponeret 

over de foreløbige resultater. Alle er velkomne til at bidrage som eksperter i 

videreudviklingen. En ny ansøgning er indsendt til Aage V. Jensen Naturfond for at kunne 

udvikle videre på arter.dk. På mødet har han fremhævet, at DOF gerne vil medvirke til at 

kvalitetssikre de indtastninger, der kommer, men efter en nærmere dialog om rammerne.  

 

b. Klimafond status 

 

Stefan Stürup refererede fra Klimafondsgruppens møde 3. juni. Anledningen er en 

henvendelse fra Merkur Andelskasse, som gerne vil CO2 kompensere i DOFs klimafond og 

på sigt få sine kunder til ligeledes at CO2 kompensere.  
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Hans Meltofte så frem til mødet med Merkur Andelskasse, hvor det især er et åbent 

spørgsmål, om alle Merkurs privatkunder skal opfordres til at CO2 kompensere i 

klimafonden.  

 

Hans Meltofte orienterede om den igangværende dialog med både Jocotoco Foundation 

og Birdlife-partneren i Ecuador, som skal resultere i oplæg til, hvor der næste gang skal 

opkøbes jord for Klimafondens penge. 

 

Peter Bonne plæderede for at gå ud til større virksomheder med samme tilbud, da der 

heri ligger et langt større potentiale. Stefan Stürup svarede, at DOF må nøjes med at 

starte ét sted, da der er en hel del spørgsmål at få på plads inden vi kan udvide indsatsen. 

 

6. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 

• Status fra arbejdsgruppen om natursyn og naturpolitik 

 

Boris Schønfeldt orienterede fra arbejdsgruppen, som består af Henrik Wejdling, 

Anders Horsten, Peter Bonne, Boris Schønfeldt og Knud Flensted. Processen går 

primært ud på at lave en opdatering med nyeste viden og at forenkle sproget. 

Samtidig er der sket en opstramning af, hvad der er natursyn, og hvad der er 

naturpolitik. Tidsplanen er lidt forskudt, men ambitionen er, at 

Repræsentantskabet kan få det præsenteret i foråret 2021. 

Egon Østergaard bad om, at HB får forelagt dokumentet i starten af 2021. 

 

• Natura 2000 grænseændringer, Orientering 

 

Henrik Wejdling orienterede om, at der har været afholdt 6-7 møder mellem 

Naturstyrelsen og repræsentanter fra DOF og DN. Ministeriet har lavet et 

sammendrag af diskussionerne. DOF har uddybet skriftligt, hvad man ikke er 

enig i; der udestår 37 områder, hvor DOF har ønsket at få ændret beslutning om 

udtagning. Der var stor ros til Henrik Wejdling fra hovedbestyrelsen for det 

kæmpe arbejde, som er lagt med sagsbehandling, notatskrivning og 

mødeaktiviteter.  

 

• Orientering om møde i Friluftsrådet om mountainbikes. 

 

 



 

HOVEDBESTYRELSESMØDE  

19. juni 2020, kl. 15.30 – 20.15 

Fuglenes Hus 
 

 

5 
 

 

Deltagende organisationer var, udover DOF, udelukkende friluftsorganisationer: 

Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union, Danmarks Idrætsforbund, Dansk 

Cykelturisme, Dansk Orienterings-Forbund, Dansk Ride Forbund, Dansk 

Ungdoms Fællesråd, De Grønne Pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, DGI 

m.fl. Fra DOF deltog Egon Østergaard og Peter Bonne. Baggrunden var, at det er 

faldet friluftsorganisationerne for brystet, at DOF har sendt et brev til 

kommunerne om mountainbikes og naturhensyn i de danske skove. Påstanden 

var, at DOF vil lukke danskernes adgang til naturen.  

 

På mødet blev der stillet forslag om at udarbejde en manual til kommunerne og 

Naturstyrelsens distrikter, når de vil anlægge nye mountainbikespor. 

Egon Østergaard lovede at rejse i Vildtforvaltningsrådet, om der kan findes 

projektmidler til at undersøge effekterne af mountainbikes på dyrelivet.  

Kirsten Marie Haugstrup opfordrede til, at DOF er mere aktiv i den lokale dialog 

angående etablering af mountainbike spor. Som DOFs repræsentant i Det 

grønne Råd i Viborg Kommune har hun oplevet, hvordan det kan gribes 

konstruktivt an, så f.eks. et planlagt spor er lagt uden om potentiel yngleplads 

for svaleklire. Et andet eksempel er ensretning af MTB-spor, så gående kan 

færdes imod kørselsretningen. 

 

b. Internationalt 

 

• DOFs engagement i Prespa, Orientering 

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

Ole Friis Larsen opfordrede til, at samarbejdet benyttes til udveksling af frivillige. 

Hovedbestyrelsen opfordrede Internationalt Udvalg til at få diskuteret de 

fremadrettede perspektiver i Prespa engagementet, herunder om DOFs 

deltagelse skal fortsætte. 

 

7. Drift og Økonomi 

  

a. Vedtagelse af HB’s forretningsorden, Beslutning 

Forretningsordenen blev vedtaget med tilføjelse af en sætning: ”Møderne kan 

afvikles virtuelt”. 

 

b. Gennemgang af tegningsforhold, Beslutning 

Tegningsforholdene blev vedtaget. 
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c. Kvartalsregnskab. Orientering 

Lars Engmark orienterede om kvartalsregnskabet, som blev taget til efterretning 

af Hovedbestyrelsen. Ole Friis Larsen foreslog at spare porto til forsendelse af 

Atlasbogen ved udlevering fra fuglestationerne og i DOF København. Kirsten 

Marie Haugstrup undrede sig over, hvorfor DOF bruger penge og naturressourcer 

på at udsende et papirkatalog til Naturbutikken. Lars Engmark foreslog, at man 

kunne lave et afkrydsningsfelt for medlemmer, der fravælger papirmagasiner på 

Min Side, som tilgås af medlemmerne via login. 

 

d. Status efter Corona, Orientering 

DOF Travel har måttet aflyse en del rejser på grund af coronakrisen. Det har 

været et stort arbejde for DOF Travel at følge udviklingen tæt. Mange økonomiske 

midler er kommet retur, og en del rejser har måttet udskydes til  

2021. Der var ros fra formanden til DOF Travel for at have håndteret coronakrisen 

meget ansvarligt. 

 

8. Planlægning af seminar på Gedser Fuglestation 28.-30. august 

Grundet tidsmangel afklares de praktiske detaljer med et afkrydsningsskema. 

9. Hvad har DOF lært af coronakrisen? Drøftelse 

Hovedbestyrelsen ønsker at udskyde drøftelsen til internatmødet. Peter Bonne foreslog 

bl.a. at tage en del af de sædvanlige udvalgsmøder virtuelt.  

10. DKY sættes på pause Beslutning 

Hovedbestyrelsen besluttede, at DKY sættes på pause. Direktøren giver besked til 

udvalget. Mange brugere af DOFbasen taster ynglefugle ind under observationer i stedet 

for under ynglepar, hvilket giver meget ekstraarbejde for DKY.  

11. Lokalafdelingerne kursusbehov indenfor naturpolitik Drøftelse  

I en afdækning af lokalafdelingernes behov for træningsprogrammer tilkendegiver et 

flertal af lokalafdelingerne et behov for at styrke de frivilliges kompetencer indenfor 

naturpolitik. Der er pt. to interne tilbud om workshops indenfor naturpolitik ved hhv. 

Knud Flensted og Henrik Wejdling, som vi godt kan markedsføre noget mere for de 

frivillige.  
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Lene Smith efterspørger et naturpolitisk kursus, som gør de frivillige i stand til at vurdere, 

hvornår der er noget at komme efter i en sag, når man sidder som lokal 

kommunerepræsentant. I nogle lokalafdelinger er der professionelle, som bare kan det 

der med sagsbehandling, mens andre er mere usikre på, hvordan det gribes an. Ole Friis 

Larsen fremhævede, at det i høj grad er en psykologisk proces, som kan være belastende 

for de frivillige, da det kan være et ensomt sisyfosarbejde at varetage naturpolitiske 

interesser på vegne af DOF. 

Anders Horsten foreslog at koble de frivillige sammen i netværk. Hvis man skal kunne 

skelne mellem, hvornår skal vi klage, og hvornår skal vi ikke klage, så kræver det en stor 

indsigt i naturbeskyttelsesloven og planloven. Boris Schønfeldt mente ligeledes, at Erfa-

grupper lokalt kunne være en løsning.  

Lene Smith og Ole Friis Larsen berettede, at DOF Vestsjælland og DOF Storstrøm har 

haft succes med 2 fælles workshops, hvor der kom mange deltagere.  

Hans Meltofte mindede om de fællesmøder, der i tidligere klædte folk på til naturpolitisk 

arbejde. Der var sammenhold, fællesspisning og eksterne oplægsholdere. 

Hovedbestyrelsen foreslår en fælles samling som kan føre til netværksdannelse.  

12. Fordeling af HB-opgaver Beslutning     

Hovedbestyrelsen opretholder den nuværende opgavefordeling, men ønsker at der på 

listen tilføjes HB’s ad hoc-udvalg indenfor Natursyn og naturpolitik, medlemstyper, FN 

verdensmål, Golfsamarbejde og Klimafond. Ny, rettet liste fremsendes.               

13. Årsrapport fra de faste repræsentationer Orientering 

Hovedbestyrelsen tog årsrapporterne fra de faste repræsentationer til efterretning. 

Eventuelt  

Fra arbejdsgruppen om DOF og FN’s verdensmål orienterede Boris Schønfeldt om en 360 

graders undersøgelse af, hvilke delmål der har speciel interesse for DOF og med hvilken 

vægt. Henrik Wejdling anbefalede at lade sig inspirere af Kathrine Richardsons bog, 

”Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle?” 
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Arbejdsgruppen om Medlemstyper anbefaler at udføre et survey blandt DOFs 

medlemmer for at kortlægge, hvorfor de er medlemmer af DOF, og om de er villige til at 

betale månedlige bidrag. Mads Oddershede og Anton Lihn laver et oplæg til 

spørgsmålene. Hans Meltofte opfordrede til at studere tidligere medlems-undersøgelser 

for at sikre sammenlignelighed, så vi kan se, om der er en udvikling i medlemmernes 

holdninger og ønsker. 

DOF Nordvestjylland har medlemmer, der mener, at bladet Fugle & Natur har bevæget 

sig for meget væk fra danske arter og danske lokaliteter. Hans Meltofte optalte, at der i 

det seneste nummer af Fugle & Natur er 22 sider om danske fugle og 8 sider om 

internationale. 

Lene Smith fortalte, at Uglestyregruppen har afholdt et godt møde 14. juni. Gruppen skal 

gerne udvides ved at inddrage lokalafdelingerne. Uglegruppen sættes derfor på 

dagsordenen til formandsmødet. 


