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Beslutningsreferat 

 
Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Lene Smith (LS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Peter 

Bonne Eriksen (PBE), Stefan Stürup (SS), Ole Friis Larsen (OFL), Anders Horsten (AH), 

Andreas Winding (AW), Nils-Erik Norsker (NEN), Hans Meltofte (HM) og Kim Skelmose (KS).  

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA), 

referent. 

Afbud fra Boris Schønfeldt 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et punkt; Backup af DOFs dokumenter. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 19. juni 2020 Beslutning (bilag 2)  

 

Referatet blev godkendt med følgende kommentarer: 

• Indtastning af ynglefugle i DOFbasen drøftes mellem Egon Østergaard, Mark 

Desholm og Timme Nyegaard. 

• Survey om medlemstyper udestår. HB vil gerne drøfte medlemsstrukturen på 

baggrund af et oplæg fra FH. 

 

3. Opfølgning fra forrige møde(r) 

 

a. Netfugl, Status 

Mark Desholm orienterede om, at der pt. er 340 brugere af det nye Netfugl. Selve 

udseendet af hjemmesiden er under opbygning. Artiklerne fra det gamle  

Netfugl overføres. Dette arbejde foregår i september. Fundraising på siden er klar 

til at blive sat i værk, så snart siden har et acceptabelt udseende.  

Redaktionsgruppen består pt. af to personer (Morten Bentzon Hansen og Henrik 

Haaning) og bør udvides. Redaktionsgruppen skal være på forkant med at levere 

indhold til siden op til lanceringen og finde andre frivillige, der også har lyst at 

skrive indlæg. 
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Hvordan drives Netfugl videre, når siden er færdigopbygget? FELTUD står klar til 

at tage fat på at skabe liv på Netfugl, når siden er klar. Hovedbestyrelsen ser 

meget gerne, at FELTUD i løbet af den næste måned får taget skridt til at styrke 

arbejdsindsatsen med at bruge og videreudvikle siden. 

Lene Smith foreslog at tydeliggøre på siden, hvad det næste skridt i udviklingen af 

siden er og mindede også om, at styregruppen skal præsenteres på hjemmesiden. 

Andreas Winding foreslår at koble aktiviteterne sammen med et bredere initiativ, 

der styrker den kommunikationsfaglige frivilligindsats på tværs i hele DOF. 

 

b. Atlasbog og -fest, Status 

Atlasbogen udkommer 19. oktober 2020. Formen er et festligt heldagsmøde et sted 

centralt i Danmark. Peter Bonne Eriksen opfordrede til at lanceringen også 

markeres udadtil, da dette også er en unik kraftpræstation, som ingen andre 

NGO’er formår. Formanden ønsker også en reception i Fuglenes Hus ifm. 

boglanceringen. 

 

c. Klimafond, Status 

Stefan Stürup orienterede fra et møde med Merkur Andelskasse, hvor et tættere 

klima- og biodiversitetssamarbejde med DOF blev drøftet. Samarbejdet går bl.a. 

ud på, at pengeinstituttet foretager sin egen klimakompensation i klimafonden. 

Desuden drøftedes det, om pengeinstituttets kunder også skal tilbydes mulighed 

for at klimakompensere. Der arbejdes videre på at udvikle tilbuddet. Samtidig 

kunne Hans Meltofte orientere om, at der er kommet to forskellige projektforslag 

fra Equador. 

 

d. Revision af HBs opgaver 

Henrik Wejdling har orlov frem til jul fra Hovedbestyrelsen, og Hovedbestyrelsen 

aftalte i den forbindelse, at Lene Smith indtræder i Repræsentantskabets 

Forretningsudvalg, mens Boris Schønfeldt indtræder i Det Grønne Kontaktudvalg 

samt Collective Impact styregruppen. 

 

e. Back-up af DOFs filer 

Hans Meltofte ønskede vished om, at DOFT gemmes elektronisk, så artikler ikke 

går tabt. Emnet diskuteres nærmere på et efterfølgende møde i Fuglenes Hus 
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4. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 

• Møde med miljøministeren 18. september 

 

Formanden glæder sig til mødet med Lea Wermelin, idet mødet i foråret blev 

aflyst. Bl.a. skal drøftes en ny samarbejdsaftale mellem DOF og ministeriet. 

 

• Kursus i naturpolitik for DOFs frivillige, behandlet på møde i Naturpolitisk 

Udvalg 18. 8. 

Kursus i naturpolitik er drøftet i Naturpolitisk Udvalg, som ønsker at gå videre 

med en idé om at afvikle både digitale møder og et fuglefagligt årsmøde. 

Måske kan sidstnævnte tænkes sammen med et repræsentantskabsmøde. HB 

ønsker at drøfte dette. Kommunerepræsentanterne er den vigtigste målgruppe 

for det naturpolitiske kursus.  

 

b. Internationalt 

• Forespørgsel fra BirdLife International om pengedonation til Partnership 

Emergency Fund. Beslutning 

BirdLife International beder om økonomisk hjælp til partnere, der som følge af 

Corona er i voldsomme økonomiske vanskeligheder. Det blev besluttet, at DOF 

donerer midlerne fra HB’s aktionspulje til formålet. 

 

5. Drift og Økonomi  

a. Halvårsregnskab 

Lars Engmark orienterede om en tilgang af medlemmer, nok især som følge af 

hvervekampagnen.  

 

b. Budget 2021. 

Lars Engmark orienterede om, at forretningsudvalget behandler budgettet på sit 

møde 3. september. Den største udfordring bliver at skaffe nye midler til DOFs 

projekter. 

 

6. Projektportefølje Orientering 

Mark Desholm orienterede om, at det nye Nordea-finansierede projekt, 

”Naturformidling på tværs af generationer” er startet op. DOF er aktiv ved DR’s 

Ramasjang shows. Det kunne være en idé til et kommende projekt at analysere data 

fra time-tælleturene. 
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7. Debatpunkter ved EfterårsREP, Diskussion 

Det blev vedtaget, at DOFs ny strategi er debatpunkt på dagsordenen på efterårets 

repræsentantskabsmøde. 

 

8. Hvad har DOF lært af coronakrisen? Drøftelse  

Sigrid Andersen har foreslået, at Hovedbestyrelsen nedsætter antallet af fysiske 

møder, da det sparer transporttid, -penge og CO2. Egon Østergaard foretrækker, at 

beslutninger herom træffes på baggrund af selve mødeindholdet og ikke pr. 

automatik. Peter Bonne Eriksen foreslår, at nogle af møderne holdes digitalt og 

understreger, at man skal mestre teknologien, og at mødedagsordenen ikke skal være 

for omfattende. Stefan Stürup opfordrede til at benytte digitale løsninger, når en eller 

flere mødedeltagere ikke har mulighed for at møde fysisk op. Ole Friis Larsen 

foretrækker, at alle mødedeltagere er på Teams og ikke kun nogle få. Han foreslår, at 

der holdes 2 årlige møder via Teams. Hans Meltofte mener, at de digitale møder 

egner sig bedst til de kortfattede beslutningsmøder. Andreas Winding foreslår, at DOF 

generelt opfordrer til, at møder så vidt muligt afholdes virtuelt. Lene Smith påpegede, 

at de virtuelle møder kræver forberedelse på en helt anden måde, og man kan 

dermed opnå et mere koncentreret og effektivt møde. Kirsten Marie Haugstrup 

kommenterede, at bolig-birding er et eksempel på en aktivitet, der har fået god 

deltagelse, måske som følge af Corona. ØrneTV har fået ekstraordinært mange seere, 

men vi kan dog ikke konkludere, at det skyldes Corona, eller om det er fordi, ørnen fik 

unger i år i modsætning til sidste år. Samtidig har Kim Skelmose og Ole Friis Larsen 

brugt meget tid på at servicere brugerne af ØrneTV.  

 

Hovedbestyrelsen konkluderede, at frivillige og personale opfordres til at overveje at 

holde virtuelle møder. Denne opfordring sendes ud til grupper og udvalg. 

 

9. Strategihandleplaner og evaluering af DOFs strategi Orientering 

Under gennemgangen, af hvordan det går med implementeringen af DOFs strategi, 

havde direktøren lagt vægt på at få drøftet de handleplaner, hvor DOF ikke er i mål: 

 

Partnerskaber og sponsorer:  

DOF ikke er i mål med at etablere partnerskaber og sponsorater. TV2 Øst er interesseret i 

et samarbejde, men de kan ikke betale penge, men ønsker at drøfte andre ydelser mod at 

streame ØrneTV på deres hjemmeside.  

 

Peter Bonne Eriksen foreslog at tænke større, f.eks. større TV-kanaler, der kan bringe det 

ud til flere lande. Kim Skelmose foreslog f.eks. BBC og National Geographic. Han ser frem 
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til det kommende ØrneTV og UgleTV møde hvor en mere langsigtet plan lægges. Ole 

Friis Larsen mener, det skal overvejes grundigt, hvordan det kan komme til at påvirke 

vores organisation. Andreas Winding mente, at DOF skal gribe de muligheder, der 

opstår, for det er enestående, at så mange mennesker viser interesse for fugle. 

 

Frivillighedspolitik: 

Sigrid Andersen foreslår, at DOF erstatter formuleringen af en politik for frivillighed med 

en mere konkret manual. Kirsten Marie Haugstrup mener, at foreningsmanualen er et 

brugbart hjælpemiddel. Stefan Stürup foreslog at rette fokus på at hjælpe 

lokalafdelingerne med at få flere frivillige. 

 

Hovedbestyrelsen ønsker, at foreningsmanualen laves færdig og lanceres på 

formandsmødet i november. Den skal kunne opdateres og ligge online. Ajourføring er 

vigtig i den sammenhæng. Foreningsmanualen kunne ligge på fildeling.  

 

Min side: 

Medlemssiden er et udviklingspunkt, idet DOF har fået etableret en hjemmeside, hvor 

kun medlemmer kan logge sig ind, men vi har ikke opnået, at DOFs medlemmer i 

udstrakt grad gør brug af muligheden for selv at korrigere medlemsoplysninger, tilmelde 

sig nyhedsbreve mv. 

 

10. DOF Strategi 2021 TEMADRØFTELSE 

 

Der er dags dato indkommet forslag til den nye strategi fra 7 lokalafdelinger, 4 udvalg 

og fra medarbejderne i Fuglenes Hus. 

Peter Bonne Eriksen orienterede om, at strategiudvalget har afholdt 2 møder indtil videre 

og besluttet, at strategien fortsat skal køre i de 4 spor: viden, deltagelse, beskyttelse, 

aktiviteter. Den nuværende strategi er meget omfangsrig – for omfangsrig, så den 

kommende strategi skal være mindre detaljeret og med færre væsentlige konkrete 

punkter. Strategiudvalget bearbejder de indkomne forslag og præsenterer en syntese 

heraf ved kommende hovedbestyrelsesmøde. 

 

11. Dialogmøde med Gedser Fuglestation, Hans Lind og Bo Kayser 

Bo Kayser introducerede Gedser Fuglestations arbejde, og han kom særligt ind på det 

frivillige arbejde og fuglestationens samarbejde med Naturstyrelsen og Guldborgsund 

Kommune. De frivillige er i øjeblikket en gruppe, som har det godt med at arbejde 

sammen. Generationsskiftet i ledelsen har høj prioritet. Fuglestationen oplever en øget 
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interesse fra de unge, hvilket er meget positivt. Cykler med punkterfri dæk er højt på 

ønskelisten. Der var stor ros fra Hovedbestyrelsen til fuglestationens store arbejde. Det 

har stor betydning, at der er gode personlige relationer til myndighederne, og at 

samarbejde om konkrete opgaver med Naturstyrelsen og kommunen fungerer godt.  

Egon Østergaard roste fuglestationen for det store engagement med at skaffe lokale 

midler og projektmidler til fuglestationen. Peter Bonne spurgte til fremtidsperspektiverne 

for ringmærkning. Hans Lind svarede, at metoden med at ringmærke en masse fugle kan 

give andre typer af data, end når man med de nye elektroniske teknologier kan mærke 

nogle få individer. Bo Kayser supplerede med, at det er vigtigt at oparbejde de lange 

tidsserier, der kan dokumentere forandringer i populationer. 

Bo Kayser foreslog at opfordre folk fra lokalafdelingerne til at komme ud på 

fuglestationerne. DOFs facebookgruppe kunne bringe flere nyheder og videoer fra 

fuglestationerne. Dette spiller godt sammen med Andreas Windings forslag om lokale 

formidlingsansvarlige frivillige. Sigrid Andersen taler med Anton Lihn om det.  

Lene Smith så det som meget positivt at så mange unge viser interesse for at være på 

fuglestationen. Konceptet kunne med fordel udbredes til lokalafdelingerne. Ole Friis 

Larsen ser i lige så høj grad fuglestationen som et uddannelsescenter eller en 

feltornitologisk skole, der tiltrækker nye og unge fugleinteresserede. Uddannelses-

centeret er en strategisk prioritet, der har vist sig at have den forventede positive effekt 

på fuglestationens arbejde.  Endelig er der formidlingsperspektivet, hvor levende fugle er 

et meget stærkt trækplaster for offentligheden og en god platform for fugleformidling. 

Der er minimum 1000 gæster om året som modtager fugleformidling. 

Gedser Fuglestation holder åbent Hus 2x årligt, der er Brombærfestival 2x årligt, desuden 

er der trækfugleture. Hovedbestyrelsen vil gerne se en opgørelse over hvor mange (især 

unge), der er forbi alle fuglestationerne. Kim Skelmose mindede om, at Danmarks 

Ringmærkerforening også spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. 

Hvad er det, der tiltrækker? Hans Lind svarede, at de+30 årige er tiltrukket af 

ringmærkningen, hvorimod de unge er tiltrukket af oplevelsen, fællesskabet og det at 

lære nyt. 
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12. Hvilken status har de forskellige DOF-publikationer? Diskussion 

Stefan Stürup rejste problemstillingen omkring, hvilke publikationer som DOF skal lægge 

navn til. Det drejer sig både om DOFs egne publikationer og publikationer, som er støttet 

af DOF. Når DOFs logo er sat på, så fanger bordet, og DOF skal kunne stå til ansvar for 

indholdet. Han foreslår derfor en opdeling i 4 kategorier og er særligt optaget af, at 

DOFs publikationer udadtil skal kvalitetssikres. Desuden skal DOFs designmanual 

implementeres. 

Formanden er enig i, at der skal foregå en sortering. Han oplever ofte at skulle stå til 

ansvar for DOFs udtalelser, og i værste fald er han ikke blevet præsenteret for indholdet, 

før det offentliggøres. Den anden vej rundt kan vi konstatere, at der udgives 

publikationer af DOFs Fuglestationer og lokalafdelinger uden DOFs logo. 

 

13. DOF UNG kommissorium Beslutning 

Kommissoriet blev godkendt med formuleringen ”op til 12”. 

 

14. Eventuelt   

Statens Kunstfond har bevilget 15.000 kr. til komponist Martin Seeberg på baggrund af 

en ansøgning fra DOF og komponisten. 

 


