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Beslutningsreferat 

 
Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Stefan Stürup (SS), Lene Smith (LS), Hans 
Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Marco Brodde (MB), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Ole Friis Larsen 
(OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Kim Skelmose (KS), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ) og Boris Schønfeldt (BS).  
 
Fra Fuglenes Hus deltog Mads Oddershede (MO) under punkt 3, Knud Flensted (KF) under punkt 9a om 
Natura 2000 høringen samt Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA, referent). 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af orientering vedrørende debat om Vadehavet. 

 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 17. november 2017 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Medlemshvervning 2017  

Mads Oddershede orienterede om, at DOF har mistet 19 medlemmer i det forgangne år. Det er første 
gang i en længere årrække, at DOF ser en nedgang i medlemstal. Det skal dog bemærkes, at der ikke er 
tale om en statistisk signifikant nedgang. Hverveindsatsen i 2017 har været fokuseret på fastholdelse 
af de nuværende medlemmer gennem tilmelding til Pengeinstitutternes Betalingsservice, PBS. 
Hverveindsatsen har foranlediget, at 1132 medlemmer har tilsluttet sig PBS. Dermed er målet nået om 
70% PBS-tilmeldte medlemmer. 

Nils-Erik Norsker efterspurgte kendskab til frafaldsprocenter for PBS betalere i forhold til frafald hos de, 
der ikke er tilmeldt PBS. Fuglenes Hus har efterfølgende beregnet, at frafaldet for nye medlemmer, der 
er PBS betalere er 3 %, mens frafaldet hos nye medlemmer, der ikke er tilmeldt PBS er 49 %. Dette er 
baseret på analyse af medlemmer, der er indmeldte i foreningen indenfor de seneste 4 år, dvs. i 
årrækken 2014-2017. Peter Bonne-Eriksen anbefalede at følge de nye PBS betalere nøje videre frem. 

Et nyt Costum Relationship Manager system, (CRM) vil i fremtiden afhjælpe behovet for detaljerede 
oplysninger om medlemmernes adfærd og historik.  

 

4. Opstilling af hovedbestyrelsens kandidater til repræsentantskabet 

Hovedbestyrelsen aftalte, at de, der ikke ønsker at genopstille giver en tilbagemelding til Egon 
Østergaard inden for en uge. [Alle genopstiller]. 

 

5. Naturmødet 2018, status på debatter 

Naturmødet har udvalgt 56 forslag til debatter, der skal videreudvikles. DOF har fået godtaget tre 
forslag til debatter, som vi har ansvaret for at gennemføre på de store scener med Naturmødet 2018. 
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Det drejer sig om ”Vand i landskabet” ved Marco Brodde; ”Rewilding” ved Boris Schønfeldt og 
”Nationalparker” ved Egon Østergaard. Fuglenes Hus er behjælpelige med den videre planlægning 
heraf. Charlotte Moshøj koordinerer deltagelsen i debatterne.  

Desuden holder DOF en debat om bly i DOFs eget telt med Kim Skelmose/Hans Meltofte.  

 

6. Handleplaner til DOF’s strategi 

Handleplanerne skal indgå i hovedbestyrelsens rullende arbejdsplan hvert halve år, således første gang 
i august 2018 og januar 2019. Generelt bør det frivillig aspekt uddybes i dokumenterne. 

Tema 2. Flere aktive medlemmer, 1. behandling af udkast 
 
Handleplanen for Børn og Unge skal omskrives jævnfør de indgivne kommentarer. 
Sigrid Andersen sender filerne ud til Hovedbestyrelsen i Word format og angiver en deadline 
for tilbagemelding. Den endelige godkendelse finder sted på marts-mødet. 
 
 
Tema 1. Mere Natur, 2. behandling 
 
Hovedbestyrelsen gennemgik handleplanerne for rettelser, som skal indføjes af Sigrid 
Andersen, hvorefter dokumenterne er godkendt. 
  

 
7. National artsportal Orientering om status 
 
Mark Desholm forklarede, at de nyeste tanker hos myndighederne bag Artsportalen er, at Københavns 
Universitet, evt. i partnerskab med DOF, står for den praktiske indsamling af data om alle arter. 
Miljøstyrelsen står for at præsentere disse data udadtil. Svampeatlas bliver udgangspunktet for den 
portal Københavns Universitet vil bygge videre på - forudsat naturligvis at Artsportalen reelt bliver til 
noget. Mark Desholm orienterede om, at Artsportalen tidligst vil være klar om 5 år.  
 
DOFbasen leverer data nu til GBIF, og DOF er i praksis den 4. største leverandør af data til GBIF globalt 
set. Svampe er desuden relativt nemme at fotografere sammenlignet med fugle. Derfor er One-size-fits-
all måske ikke optimal for fuglefolket.  
 
Mark Desholm har kontaktet Miljøstyrelsen for en nærmere drøftelse af det videre forløb, og Dorthe 
Wenøe Breddam har skriftligt oplyst, at der fortsat ikke er truffet endelig beslutning om samarbejde 
mellem Miljøstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum. Man håber, at der vil komme en positiv 
afklaring indenfor den nærmeste måned, hvorefter DOF inviteres til møde. 

 
8. Opfølgning fra forrige møde 
 

 a. Status på Fuglenes Danmarkskort.  
Mark Desholm har kigget på de mange kommentarer, der er kommet fra 
Repræsentantskabets workshop og indarbejder forslagene, hvor det er muligt. 
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 b. Strategisk og smidig udvikling af projektporteføljen i DOF 
Dokumentet blev vedtaget med to tilføjelser om hhv. projektstørrelse og præcisering af 
hvem, der indstiller projekter til godkendelse. 

 
 c. IT-projekter  

Mark Desholm orienterede om, at IT-projektoversigten har fået nyt design, så det er lettere 
at få overblik over, hvilke opgaver der er i gang, og hvilke der er på den prioriterede 
venteliste. Timme Nyegaard er projektleder. Mark Desholm påpegede, at henvendelser 
vedrørende IT-udvikling skal gå gennem ham, dette for at skåne IT-udviklerne.  

 
 Hovedbestyrelsen ønsker at have IT-oversigten på dagsordenen igen til august-mødet. 
 
 d. DOFT på nettet, status 

Lasse Elmkvist Albrechtsen er ansat som IT-udvikler, og han har fået opgaven med at udvikle 
tidsskriftdatabasen til DOFT. Mark Desholm påpegede, at opgaven med tidsskriftdatabasen 
udelukkende drejer sig om selve softwaren, dvs. en tom database, hvor selve indholdet 
mangler. Der skal derfor også afsættes ressourcer til at få lagt PDF-filerne af de scannede 
artikler af ældre dato ind i databasen efterfølgende. Mark Desholm skal undersøge, hvad det 
koster at få lagt artikelfilerne ind, så det kan tages op på marts-mødet. 

 
HB beslutter derefter, hvordan der kan afsætte midler for at få en fuldt funktionel 
tidsskriftdatabase. Man kunne måske hyre frivillige eller studerende til at foretage 
omdøbningen af artikelfilerne og lægge dem ind i databasen. 

 
Hovedbestyrelsen mindede desuden om, at Fugle & Natur samt Fugleåret ønskes lagt på 
publikationer på dof.dk. 

 
  

9. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
 
- Natura 2000 høringen. Evaluering og fremadrettede initiativer 
Knud Flensted orienterede om, at DOF har indgivet høringssvar, og en del lokalafdelinger har 
ligeledes indgivet høringssvar. Der er samlet set kommet 1500 indsigelser til Natura 2000 
høringen. BirdLife’s kontor i Bruxelles har ønsket at følge sagen tæt og vil bakke DOF op.  
 
Hvis det viser sig, at DOF ikke er tilfreds med afgørelsen, vil DOF herefter klage til 
Europakommissionen. Eventuelle grænseændringer kan ikke træde i kraft, før DOFs 
eventuelle klage er behandlet i Kommissionen 

 
- Møde om kirkeuglens fremtid i Danmark  
Der er møde 7. marts i Fuglenes Hus om kirkeugle med deltagelse af Egon Østergaard, Mark 
Desholm, Henrik Bertelsen, Flemming Torp, Birgitte Heje Larsen, Claus Lind Christensen, Peter 
Sunde. 

 
- Møde med miljøordførere i 2018 
Egon Østergaard orienterede om, at S’s miljøordfører Christian Rabjerg Madsen er inviteret 
til møde med DOF. 
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- Vadehavet 
Marco Brodde orienterede om medieomtalen af den manglende danske vilje til at leve op til 
forpligtelserne til at tage sig af monitering i Vadehavet. Det trilaterale vadehavssamarbejde 
fungerer ikke i praksis for den danske del, idet Danmark ikke har ofret en krone på dette. Det 
blev omtalt i en radiodokumentar, hvorefter flere andre medier fulgte sagen. 

 
b. Internationalt 
BirdLife International Global Partnership Meeting afvikles i Belgien 26. – 28. september 2018, 
og DOF afventer konkrete oplysninger om mødets indhold før det besluttes, hvem der skal 
repræsentere DOF.  

 
DOF har modtaget tilsagn om en CISU bevilling, fase II af People Partner with Nature 
Programmet. Der var stor ros til Charlotte Mathiassen og Thomas Lehmberg fra 
Hovedbestyrelsen. 

 
Charlotte Mathiassen er udlånt til BirdLife Internationals hovedkontor 7 timer om ugen i de 
kommende 5 måneder. 
 
BirdLife Norden afholder møde 5.- 6. juni 2018 i Helsinki. Sigrid Andersen vender tilbage med 
en dagsorden, når den foreligger. 
 

 
10. Drift og Økonomi 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 
11. Klage over Sjældenhedsudvalget 

Hovedbestyrelsen beklager, at sagen er endt i en konflikt, og man tager redegørelserne til efterretning.  

 

12. Kongeørnesymposium 

Kim Skelmose orienterede om, at der den 26.-28. oktober 2018 afholdes nordisk kongeørnesymposium i 
Ll. Vildmose med forventede ca. 80 deltagere. En planlægningsgruppe under Projekt Ørn er arrangør. 
Ll. Vildmosefonden har bevilget 60.000 kr.  

 
13. Eventuelt 

Sigrid Andersen orienterede om, at Danish Birder Awards afvikles for første gang i weekenden med 
Rasmus Strack og Søren Haaning Nielsen som initiativtagere. DOF, DOF København og Naturbutikken 
har sponsoreret nogle af de priser, der skal uddeles. 

Kim Skelmose orienterede om, at ørnekamera atter er ved at blive monteret, og det forventes, at DOF 
igen i 2018 kan levere ØrneTV til de mange interesserede seere. Kameraet vil blive åbnet, når der er 
aktivitet i reden. 
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