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Beslutningsreferat 
 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Stefan Stürup (SS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Hans 
Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), 
Boris Schønfeldt (BS), Lene Smith (LS), Andreas Winding (AW) og Anders Horsten (AH). 

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA, 
referent). Under punkt 4b deltog Jon Fjeldså, Alex Rosendal og Anders Wulff Nielsen fra 
Internationalt Udvalg. 

Afbud: Nils-Erik Norsker og Kim Skelmose. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt 3f, Møde med Naturstyrelsens 
direktion. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 26. april 2019 

Referatet blev godkendt. Det bemærkes, at mødet ikke blev afviklet i Fuglenes Hus, 
som nævnt i overskriften, men derimod på Kystvejens Konferencecenter i Grenå. 

3. Opfølgning fra forrige møde 
  
a. Rungstedlundfondens bestyrelse 
Formanden for Rungstedlundfonden, Michael Bjørn Nellemann har gjort indsigelser 
over, at DOF har indstillet en afløser for Bent Møllmann Jürgensen til fondens 
bestyrelse, idet formanden mener, at der burde have været en forudgående drøftelse 
med Rungstedlundfonden om indstillingen af kandidater. Formanden for 
Rungstedlundfonden og DOFs direktør mødes den 13. juni, hvorefter sagen bringes 
tilbage til hovedbestyrelsen. 
 
b. Evaluering af Naturmødet 
Der var stor ros fra hovedbestyrelsen til organiseringen af DOFs deltagelse og den 
logistiske planlægning. Sigrid Andersen lader dette gå videre til Ann-Britt Andersen. 
DOFs telt var tilpas stort. Egon Østergaard konkluderede at DOF fortsat bør deltage i 
Naturmødet og så det som en god prioritering, at DOF ikke deltager i Folkemødet, 
men til gengæld bruger ressourcer på Naturmødet. 
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Hans Meltofte var tilfreds, med at 13 toppolitikere, heraf 7 partiledere, deltog på 
Naturmødet sammen med 30.000 deltagere. De mange entusiastiske deltagere må 
have virket stærkt inspirerende på politikerne. Han foreslog, at vi diskuterer, hvordan 
vi mere effektivt kan annoncere vores egne foredrag og andre events.  
Anders Horsten foreslog at overveje, om DOF overhovedet skal lave foredrag og 
debatter i eget telt, da forholdene er dårlige til at vise PowerPoints. Han plæderede 
for, at DOF i stedet satser på at have store debatter på scenerne.  
Henrik Wejdling foreslog at afholde debatter i eget telt i stedet for foredrag.  
Boris Schønfeldt foreslog ekstra teltdug til at minimere lysindfaldet i DOFs telt, og at 
DOF skal prioritere at have flere deltagere med på debatplanlægnings-møderne med 
moderatorerne fra Naturmødet, da det er et ganske kaotisk planlægningsforløb.  
Peter Bonne Eriksen foreslog derimod at fokusere endnu mere på DOFs eget telt, hvor 
man kan møde folk i øjenhøjde og have de uformelle dialoger, uden at være bundet 
af stramme programtidspunkter. 
 
Formanden konkluderede, at DOF skal undlade foredragene, medmindre det 
praktiske problem med utilsigtet lysindfald kan løses. DOF vil fortsat have debatter i 
eget telt og desuden synliggøre DOF på de store scener. Vi opretholder derfor 
modellen, hvor medlemmer af hovedbestyrelsen byder sig til som debattør. 
Hovedbestyrelsen tager planlægningen af dette op på november mødet. 
 
c. Evaluering af repræsentantskabsmødet 
Egon Østergaard kvitterede for et godt møde og en god planlægning.  
 
d. Naturens År 2020, status. 
Sigrid Andersen orienterede om, at DOF er med i udviklingen af tre af i alt fem 
fyrtårnsprojekter, der tænkes afviklet i tæt samarbejde med en meget lang række 
andre organisationer, når Naturens År med Danmarks Radio i spidsen løber af 
stablen i 2020. Det drejer sig om udvikling af aktiviteter, som kan gennemføres for et 
bredt publikum af danskere:  
• Naturen om natten 
• Naturen hvor du bor 
• Naturstafetten 
Der er indleveret fælles projektskitser til tre fonde, som efterfølgende har givet 
positive tilbagemeldinger og krævet en række uddybninger fra ansøgerne.  
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Projektbeskrivelserne skal færdiggøres til 1. september, og direktøren tilstræber at 
hænge på med arbejdet, så længe der fortsat er udsigt til, at DOF kan blive modtager 
af udviklingsmidler. 
 
e. Opfølgning fra formandsmødet om samarbejde med golfklubber 
Peter Bonne Eriksen orienterede om, at landets golfbaner ønskes registreret som 
lokaliteter i DOFbasen. DOFbasegruppen er blevet anmodet om at arbejde videre 
med dette, når de modtager in-put fra lokalafdelingerne. Banechef Torben Kastrup 
Pedersen fra Dansk Golf Union har opfordret DOF til at formulere en ansøgning til 
Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, STERF, om 
udarbejdelse af en vejledning til, hvordan man kan forbedre fuglelivet i de enkelte 
golfklubber. 
 
f. Møde med Naturstyrelsens direktion 
Det årlige møde mellem DOFs formænd og Naturstyrelsens direktion har været 
afviklet, og referat er udsendt. Til efteråret kommer der 1-2 seminarer, hvor DOFs 
lokalafdelinger og Naturstyrelsens enheder bliver inviteret til at tale om forstyrrende 
aktiviteter og Pas På - kort. 
Hans Meltofte orienterede desuden om, at Naturpolitisk Udvalg har forfattet en 
skrivelse til Naturstyrelsen og andre relevante interessenter om mountainbikekørsels 
forstyrrelser i skove samt et oplæg fra Det Grønne Kontaktudvalg til, hvordan 
Naturstyrelsens arealer i fremtiden bør forvaltes meget mere biodiversitetsvenligt. 
 

4. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
• Status på DOFs indsats i valgkampene EP19 og FV19 

Hovedbestyrelsen noterer sig valgresultaterne til henholdsvis 
Europaparlament og Folketing. DOF har leveret en flot og velforberedt 
medie- og kampagneindsats under de to valgkampe. DOF gik undervejs 
med i borgerinitiativet ”Så er det nu!”, som fik et lille økonomisk tilskud fra 
DOF. Det er vanskeligt at måle effekten af indsatsen og støtten, men håbet 
er, at begge dele har påvirket vælgere i en mere naturvenlig retning, når 
krydset skulle sættes.  

 
• Status på vibesamarbejdet med L&F 

Henrik Wejdling og Mark Desholm har været til evalueringsmøde med 
Landbrug & Fødevarer. Status er, at tre landbrugere gerne vil have teknisk  
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besøg, og 30 landbrugere har bedt om vibemateriale.  
Kampagnen kører igen til næste år. 

 
• Evaluering af rewilding-ekskursionen og næste skridt 

Egon Østergaard kvitterede for en fin og veltilrettelagt ekskursion og gav 
ros til Ronni Røjgaard og Anders Horsten. Henrik Wejdling har formuleret et 
notat om listearter og rewilding. Anders Horsten har desuden nedfældet 
overvejelser om rewilding og foreslået at lokalisere paraply-arter, som vi 
retter indsatsen imod. Begge dele vil blive taget op i Naturpolitisk Udvalg.  

 
b. Internationalt 
Internationalt Udvalg kom på besøg. 
 

• Danske trækfugle i Vestafrika. 
Formand for Internationalt Udvalg, Jon Fjeldså, ser gerne, at DOF 
opretholder fokus på at skaffe viden om trækfuglenes økologi i en stærkt 
menneskepåvirket region med henblik på at kunne udarbejde vejledninger i 
fuglevenlig landudnyttelse. 
Fuglenes Hus arbejder med et større projektoplæg i samarbejde med 
BirdLife International-partnere. Status er, at et møde med AVJ Charity 
Foundation om East Atlantic Flyway Initiative-ansøgningen er udskudt, da 
et andet BirdLife International-projekt i Brasilien, som er finansieret af AVJ 
Charity Foundation, er forsinket, og BirdLife vurderer, at det skal være mere 
på plads, før man atter kontakter fonden.  
Egon Østergaard medgav, at det er ærgerligt, at BirdLife-processen er 
forsinket, men præciserede, at det er vigtigt, at DOF arbejder indenfor 
BirdLife-rammen. Vi bør derfor afvente, at det formaliserede samarbejde 
kommer på plads.  
  

• Forslag om engagement i et afrikansk atlasprojekt, som søger bred 
folkelig mobilisering. 
Internationalt Udvalg ser det afrikanske atlasprojekt som en god mulighed 
for at mobilisere DOF’ere til at deltage, når de rejser som turister til Afrika. 
BirdLife står tilsyneladende ikke bag atlasprojektet, hvilket er problematisk, 
eftersom DOF er BirdLife-partner. Egon Østergaard bad Internationalt 
Udvalg om at skrive et par sider med facts: 
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-hvor er det afrikanske atlas startet op, og i hvilke lande fungerer det pt.?  
-hvad er der af perspektiver i at deltage?  
På denne baggrund kunne DOF eventuelt følge op med en artikel i Fugle og 
Natur eller dof.dk. 

 
• Frivillighed 

Jon Fjeldså foreslog, at Jobbørsen for frivillige sættes i værk til rekruttering 
af frivillige, som vil rejse ud og eksempelvis foretage tællinger på eller 
overvågninger af lokaliteter. Det skal gøres mere synligt, at man som DOF-
medlem kan være frivillig i udlandet, så annonceringen på dof.dk skal 
forbedres. Webgruppen skal have besked af Internationalt Udvalg - det 
gøres ved at skrive til web@dof.dk.  

 
• I hvilken grad skal Internationalt Udvalg bruge ressourcer (’frie midler’) på 

at monitere langtidseffekter af vores afsluttede internationale projekter?  
Lene Smith foreslog udvalget at lave en beskrivelse af, hvad det er, man 
gerne vil have undersøgt på lokaliteten, så de frivillige kan bruge punkterne 
til at følge op med. Boris Schønfeldt pointerede, at ofte er det helt andre 
mål, der skal vurderes, end om der er en skov eller ej - det kan eksempelvis 
være organisationsmål og bløde værdier som mobilisering af 
lokalbefolkningen. Internationalt Udvalg tager emnet op på et kommende 
møde. 

 
• Revideret kommissorium  

Internationalt Udvalg har formuleret et forslag til ændret kommissorium. 
Hovedbestyrelsen ønsker imidlertid mere tid til at behandle dette og vil 
vende tilbage med kommentarer efter sommerferien. 
 

• Mødefrekvens 
Formanden tilkendegav, at Internationalt udvalg selv vælger mødefrekvens. 
Det afgørende er, at vi har et velfungerende udvalg i god dialog med 
hovedbestyrelsen. Desuden skal budgettet overholdes. 
 

• Folder om DOFs Klimafond 
Alex Rosendal omdelte en fin folder om DOFs Klimafond, som kvit og frit er 
produceret af Alex Rosendal og Hans Meltofte med layout af Væksthuset 
Rosendal. Folderen tilgår lokalafdelingerne og repræsentantskabet og er 
omdelt på Naturmødet og kan desuden findes i Naturbutikken.  

mailto:web@dof.dk
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5. Drift og Økonomi  
 

a. Kvartalsregnskab 
Hovedbestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning. 
Kirsten Marie Haugstrup spurgte, hvad medlemskortet skal bruges til og foreslog 
digitale medlemskort. Lars Engmark svarede, at medlemskortet kan bruges til at 
opnå rabat i Naturbutikken, og at det i øvrigt havde været efterspurgt fra flere.  
 
b. Netfugl, ressourcer til udvikling og drift  
Beslutning om finansiering. 
Mark Desholm introducerede et budget- og finansieringsforslag til Netfugl 2.0. 
Det er forsøgt estimeret, hvor mange timer det tager at kode siden. Det forventes 
at ville tage et årsværk at få programmeret Netfugl. Peter Bonne Eriksen mente, 
at det er vigtigt at få eksterne til at kigge på kravspecifikationerne og vurdere 
omfanget af arbejdsressourcer. Andreas Winding opfordrede til at få set på 
pipeline for IT-udvikling, særligt om der er store og presserende opgaver, som 
kan forsinke udviklingen.  

 
6. Vedtagelse af HB’s forretningsorden 

Hovedbestyrelsen godkendte forretningsordenen. 

7. Gennemgang af tegningsforholdene i DOF 

Tegningsforholdene blev godkendt med tilføjelsen ”Senest revideret 7. juni 2019” i 
slutningen af dokumentet.  

8. Planlægning af Internat i Tofte Skov 

Hovedbestyrelsen planlægger sit seminar, som finder sted i dagene 30. august til 1. 
september 2019. Seminaret forløber fra fredag aften til søndag ved frokosttid. 

9. Let ajourføring af kommissorium for Hædersudvalget 

Kirsten Marie Haugstrup præsenterede et forslag til let ajourføring af kommissorium for 
Hædersudvalget. Peter Bonne Eriksen anbefalede, at ”længerevarende indsats” erstattes 
af ”enestående indsats”, og Hovedbestyrelsen tilsluttede sig dette. KMH taler med 
webgruppen om at få teksten rettet på dof.dk. 

10. Eventuelt Ingen bemærkninger.  
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