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Beslutningsreferat 
 

Hovedbestyrelsen havde besluttet at afvikle mødet digitalt for at forebygge smitte med 

Coronavirus. 

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

Bonne Eriksen, Stefan Stürup, Boris Schønfeldt, Kim Skelmose, Ole Friis Larsen, Anders 

Horsten, Andreas Winding, Hans Meltofte.  

Fra Fuglenes Hus deltog Sigrid Andersen (referent). 

Afbud: Nils-Erik Norsker 

 

1. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 20. marts 2020. Beslutning 

 

Referatet blev godkendt.  

 

Hans Meltofte ønskede indført en rettelse på side 2, hvor: ”det er frivillige der står for 

uddeling” rettes til: det er frivillige der indstiller til hovedbestyrelsen, som beslutter 

hvordan pengene disponeres”. 

 

2. Konstituering af Hovedbestyrelsen Beslutning. 

 

• Valg af formand 

Egon Østergaard blev genvalgt som formand. 

• Valg af næstformænd 

Boris Schønfeldt og Henrik Wejdling blev genvalgt som næstformænd  

• Valg til HB’s forretningsudvalg  

Formand og næstformænd er fødte medlemmer til sidstnævnte. 

Boris Schønfeldt, Nils-Erik Norsker, Stefan Stürup, Egon Østergaard og Henrik 

Wejdling blev valgt. 

 

3. Valg af medlemmer til faste udvalg Beslutning 

Nye medlemmer af de faste udvalg blev valgt, og nuværende medlemmer af de faste 

udvalg blev genvalgt af Hovedbestyrelsen. 
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4. Hædersudvalget Beslutning 

Kirsten Marie Haugstrup gjorde rede for og Hovedbestyrelsen bifaldt, at Luise Ekberg 

indtræder som nyt medlem af udvalget, hvori de øvrige medlemmer er Poul Blicher 

Andersen, Morten Møller Hansen, Søren Bøgelund, Christian Hjorth og Kirsten Marie 

Haugstrup.  

5. Evaluering af Repræsentantskabsmødet 25. april 2020 Drøftelse 

Der indkom 46 stemmesedler. Videoer med præsentationer fra Egon Østergaard og Lars 

Engmark fungerede godt. Andreas Winding fremhævede, at nogle havde misforstået 

meddelelsen om et digitalt møde og forventede en online løsning. Fremadrettet skal 

dette uddybes bedre. 

Boris Schønfeldt konstaterede, at der var nogle, der ikke havde stemt. Sigrid Andersen 

har optalt, at samtlige tilmeldte har afgivet stemme. Stefan Stürup fremhævede, at de 

manglende tilmeldinger kunne skyldes, at man ikke var klar over, at man skulle tilmelde 

sig. Henrik Wejdling fremhævede, at ingen har kommenteret i DOFdok til processen med 

afstemning. Kirsten Marie Haugstrup anbefalede for fremtiden at lave en defineret 

periode for kommentarer, så folk ikke er i tvivl om, hvornår de kan kommentere. 

Forårs REP 2021 lægges atter i DOF Nordsjælland. 

6. Evt. 

Lene Smith orienterede om, at Uglegruppen har reorganiseret styregruppen, hvor Lene vil 

fungere som sekretær, indtil den er kommet godt i gang. Det første møde i styregruppen 

afholdes i juni. Formanden roste initiativet og var glad for, at Uglegruppen atter kommer 

i gang med sit arbejde. 

Boris Schønfeldt kommenterede på Naturmødet, der afvikles on-line. DOF har fået lov til 

at bidrage søndag 17. maj, hvor vi planlægger livesending fra Skagen Fuglestation ved 

Simon S. Christiansen og fra en have, som gøres fuglevenlig ved Knud Flensted. 

 


