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BESLUTNINGSREFERAT 
 
Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Ole Friis Larsen (OFL), Kim Skelmose (KS), 
Lene Smith (LS), Henrik Wejdling (HW), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Peter Bonne Eriksen (PBE), 
Boris Schønfeldt (BS). Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid 
Andersen (SA, referent). 
 
Afbud fra Stefan Stürup og Hans Meltofte 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt.  
Forklæder til dagsordenspunkter skal være mere oplysende for læseren. 

 
2. Endelig godkendelse af referater fra HB-møde 5. oktober 2018 

Referatet blev godkendt. 
Fremover tilføjes det, hvis et medlem af Hovedbestyrelsen kun har medvirket ved behandlingen 
af visse punkter på dagsordenen. 

 
3. Opfølgning fra forrige møde 

 a. Netfugl – møde med gruppen bag. 
 
 Punktet er på nuværende tidspunkt fortroligt. 

 
 b. eFugl-ansøgning 
 

Egon Østergaard orienterede om, at DOF har præsenteret sin projektidé for Aage V. 
Jensens Fonde til et nyt stort overvågnings- og formidlingsprojekt, eFugl, og den 
endelige projektansøgning er indsendt 1. november 2018. 

 
c. Udrulning af Min side – hvordan motiverer vi bedst medlemmerne til at gå ind og 
kigge, vælge og rette? 
 
Lars Engmark orienterede om, at der er ved at blive etableret et elektronisk 
medlemssystem. Der vil komme en annonce i Fugle & Natur nr. 1 i 2019 med 
opfordring til at medlemmerne går ind på Min Side i medlemssystemet. De 80 % af 
medlemmerne, der har oplyst deres e-mailadresse, vil samtidigt modtage en mail fra 
DOF med samme opfordring til at gå ind og rette på Min Side. 
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Ved husstandsmedlemmer kan alle familiemedlemmer blive oprettet med eget navn og 
interesser. Det kan få den utilsigtede konsekvens, at medlemstallet kunstigt stiger med 
den nye måde at opgøre medlemmerne på. Sekretariatet kan dog fortsat levere 
medlemsdata opgjort efter den nuværende metode for at sikre et 
sammenligningsgrundlag. 

 
Nye medlemmer modtager i fremtiden et velkomstbrev fra formanden. Medlemmer, der 
skal forny deres medlemskab, modtager ligeledes et personligt brev fra formanden 
sammen med et lille kort med medlemsnummeret. 

 
d. Kongeørnesymposium, evaluering. 
 
Den svenske kongeørnegruppes årsmøde har udviklet sig til at bliver et fælles nordisk 
symposium. Kim Skelmose orienterede om, at der var 80 deltagere til et vellykket og 
helt udsolgt nordisk kongeørnesymposium i Lille Vildmosecenteret i dagene 26.-28. 
oktober 2018.  
Kongeørn GPS-projektet blev fremlagt af Anders Tøttrup. Ole Friis Larsen var ordstyrer 
undervejs, og der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Marco 
Brodde havde lavet en akvarel af en kongeørn, som blev brugt som gave til 
bidragyderne ved kongeørnsymposiet. 

  
4. Aktuelt  

 
a. Dansk naturpolitik 
 
- Status på klage til EU over N2000-reduktioner samt status på reduktion af 
Ramsarområder. 
 
Mark Desholm orienterede om, at DOF har indsendt en klage til EU-kommissionen over de 
forestående reduktioner i Natura 2000-arealer i Danmark. En  klage er ligeledes sendt til 
Ramsarsekretariatet over reduktioner af Ramsarområder.  

 
b. Internationalt 
 
- Status på underskriftindsamling mod revision af EU vandrammedirektivet, 
#protectwater.  
 
Mark Desholm orienterede om, at DOF sammen med en række andre europæiske natur- 
og miljøorganisationer er gået sammen om at indsamle underskrifter for at bevare EU’s 
vandrammedirektiv intakt. HB tog orienteringen til efterretning.  
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5. Drift og Økonomi  

 
a. Kvartalsregnskab, 3. kvartal 2018.  
 
Lars Engmark orienterede om DOFs regnskab for 3. kvartal 2018. Hovedbestyrelsen tog 
kvartalsregnskabet til efterretning. 

 
b. Arvesag – reservationer. 
 
Revisor har stillet krav til DOF om, at arvemidler fra indeværende år skal disponeres af 
Hovedbestyrelsen inden årets udgang. Der har derfor været afholdt møde mellem DOF  

 
Nordsjælland, DOF København og DOFs formand. Hovedbestyrelsen besluttede at godkende 
et forslag om, at arven efter Ole Hans Wilhelm Rasmussen på 4,2 mio. kr. fordeles med 2,6 
mio. kr. til Fugleværnsfonden til opkøb i Nordsjælland, og at resten, godt 1,6 mio. kr., 
reserveres til arbejdet med DOF’s fuglestationer. 

 
c. Skagen Grå Fyr. Møde 5.11 og styregruppemøde 4.12. 
 
Niels Eriksen og Sigrid Andersen har været til møde med skovrider i Naturstyrelsen, Jesper 
Blom Hansen, idet han har fritstillet centerlederen ved Skagen Grå Fyr. Forventningen er, at 
stillingen genbesættes 1.1.2019. Der er i stillingsopslaget lagt vægt på kompetencer, som 
samarbejdsevner, markedsføring, økonomi og IT. Man ser meget gerne et styrket samarbejde 
mellem Naturstyrelsen og DOF. 
 
Naturstyrelsen har stillet forslag om fælles uniformering og fælles hjemmeside ved Skagen 
Grå Fyr – Center for trækfugle. Det er bestyrelsen for Skagen Fuglestation, der træffer 
beslutning herom. 
Hovedbestyrelsen ønsker at fremhæve, at Simon S. Christiansen performer rigtig godt som 
stationsforstander og fortjener ros for sin indsats med at profilere Skagen Fuglestation.  
 
Der er indkaldt til møde i styregruppen ved Skagen Grå fyr den 4. december. 

 
6. Gennemgang af dagsordenen for repræsentantskabsmødet 

 
Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen.  
 

7. Aftaler vedr. formandsmødet. 
 
Ingen bemærkninger.  
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8. Naturmødet 2019, Debatter og debattører 

 
Egon Østergaard, Henrik Wejdling og Boris Schønfeldt er DOFs politikere ved debatterne på 
de store scener på Naturmødet 2019. De overvejer i den kommende tid mulige debatemner. 
Debatterne skal beskrives sammen med mulige meddebattører inden deadline 6. januar.  
Direktøren hjælper med dette. Desuden afvikles 2-3 debatter i DOFs eget telt på Naturmødet. 
Indholdet af disse planlægges i starten af det nye år. 
  

9. Opkvalificering af HB, handleplan for næste år 
 

Hovedbestyrelsen drøftede egne behov for opkvalificering. Der var stemning for at vende det 
igen på førstkommende møde i januar, når bestyrelsen er fuldtallig. Måske kunne det være 
gavnligt at mødes med bestyrelser fra andre NGO’er. 

 
10. Forslag om en kursusgruppe 

 
Det er et ønske fra en gruppe frivillige kursusholdere i DOF, med Luise Ekberg i spidsen, om 
at etablere en kursusgruppe. Formålet med kursusgruppen er at styrke muligheden for 
netværk vedrørende udvikling af DOF's fuglekurser og at give hinanden pædagogiske tips. 
Gruppen ønsker at afholde et årligt møde. Desuden ønskes plads på DOF’s hjemmeside under 
Udvalg og Grupper, hvor gruppen præsenterer sig. 

 
Hovedbestyrelsen tog dette til efterretning og ønsker, at gruppen beskriver sit kommissorium 
til efterfølgende godkendelse i Hovedbestyrelsen.  
 

11. Eventuelt 
 

Ingen bemærkninger. 
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