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Beslutningsreferat 

 
Deltagere: Egon Østergaard, 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 Lars Engmark, Mark Desholm (til og med punkt 3) og Sigrid 

Andersen (referent). 

Afbud: Nils-Erik Norsker 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Endelig godkendelse af referat fra seneste HB-møde Beslutning 

Referatet blev godkendt med en tilføjelse vedrørende punkt 3b verdensmål om, at 

Hovedbestyrelsen har nikket til, at opgaverne videreføres i strategiarbejdet.  

3. Opfølgning fra forrige møde 

 

i. Organisering af arter.dk, orientering 

 

DOF kommer til at være repræsenteret i Artsrådet sammen med en lang række 

andre interessenter, idet der er tale om en form for paraplyorganisering af alle 

brugere. Egon Østergaard orienterede om, at der vil blive indkaldt til et første 

møde i Artsrådet i januar 2021, samtidig med at Brugergruppen nedlægges.  

 

Mark Desholm mente, at DOF får meget lidt indflydelse på Arter.dk gennem sin 

plads i Artsrådet. Det er vigtigt, at DOFs repræsentant kan komme med noget 

fagligt indhold. På arter.dk er det et ønske fra DOF, at foreningerne kan få deres 

eget digitale rum.  

Hans Meltofte mente omvendt, at vi som leverandør af flere data end alle andre, 

selvfølgelig har mulighed for at få stor indflydelse, og at vi fra begyndelsen skal 

arbejde på at få adgang til ”varme adresser” dvs. kontaktoplysninger på 

personer, der taster fugleobservationer ind i Arter.dk ved at engagere os i 

besvarelse af fuglespørgsmål fra brugerne. Han påpegede desuden, at de 

tilskudsgivende fonde indtil videre sidder med ved bordet, så det vil være 
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fordelagtigt at udvise fortsat engagement. Det forventes, af DOF promoverer 

Arter.dk på vores hjemmeside. 

Hovedbestyrelsen ønsker på januar-mødet at fortsætte drøftelsen af dette. 

 

ii. Netfugl, orientering. 

 

Mark Desholm orienterede fra projektgruppens seneste møde, hvor de vigtigste 

pointer var, at der skal laves en kampagne målrettet til de internationale 

brugere. Man forestiller sig en engelsk guide til, hvordan man overflytter VP-

lister fra den gamle til Netfugl 2. Der efterspørges frivillige, der vil administrere 

DK listen mv. En indsats for rekruttering er sat i værk. Brugernes vurdering af 

Netfugl 2 er overvejende positiv. Næste arbejdsopgaver er DK- og VP-listerne, 

der skal gøres officielle i samarbejde med SU og dernæst kommer fotogalleriet. 

Beskrivelserne skal gøres færdige, hvorefter programmøren går i gang. Man vil 

desuden lave en guide til, hvordan frivillige selv kan lægge artikler ind på 

Netfugl 2. Muligheden for annoncering vil blive afprøvet. Det skal beskrives, 

hvad pengene går til, hvis man donerer penge til Netfugl 2.  

 

iii. DOFs medlemsstruktur, indstilling 

 

Peter Bonne Eriksen og Lars Engmark har haft møde med Poul Skøtt om 

medlemsstruktur. Hovedbestyrelsen ønsker at støtte sig til ham som ekstern 

konsulent i den videre proces. Konsulenten har på forhånd afgivet en række 

anbefalinger, som kan blive uddybet og være til god inspiration. 

 

Hans Meltofte påpegede, at der de facto fortsat vil være to medlemskategorier, 

idet man ifølge oplægget skal betale ekstra for at få papirudgaven af DOFT, og 

dette finder han uhensigtsmæssigt. Ole Friis Larsen var  

ikke enig i, at en sammenlægning af medlemstyper vil komme til at udgøre en 

trussen for DOFT. Når alle kan læse tidsskriftet elektronisk, så er der ingen 

grund til at se det som en hindring for at sammenlægge medlemstyper. 

 

Emnet tages op igen i januar. 
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4. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 

Energistyrelsen har efter pres fra bl.a. DOF sat vindmølleprojektet i stå ved 

Omø. DOF afventer, at ministeren beslutter, om hun vil udpege området til 

fuglebeskyttelsesområde. 

 

b. Internationalt 

Ingen bemærkninger. 

 

5. Drift og Økonomi  

 

a. Kvartalsregnskab 

Lars Engmark orienterede om, at det forventede resultat for 2020 er et lille 

overskud. 

Naturbutikken har givet gratis fragt ved køb over 500 kr., hvilket tiltrækker nye 

kunder.  

 

b. DOF Travel 

Stefan Stürup orienterede om, at DOF Travel har afholdt møde med selskabet 

Ocean Wide om fremtidsperspektiverne for rejserne på cruiseskibe. Den  

hollandske rejsegarantifond skal kontaktes for at undersøge, om DOF Travels 

rejser vil være dækket af denne. Alle turledere for foråret 2021 er blevet bedt 

om ikke at lave økonomiske udlæg for flyrejser mv. Der var stor ros til Stefan 

Stürup og DOF Travel for at søge at minimere de økonomiske risici. Med de 

nuværende Corona-risici tilkendegiver Hovedbestyrelsen formelt, at man ikke 

bør planlægge to storture årligt. Stefan Stürup viderebringer dette budskab til 

DOF Travel. 

 

6. Gennemgang af dagsordenen for repræsentantskabsmødet 

 

Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen. 

Talen for Hædersprisen ved Kirsten Marie Haugstrup optages på mobil og sendes til 

modtageren.  

 

7. Valg til Skagen Fuglestations bestyrelse, beslutning 

 

Anders Østerby blev valgt til Skagen Fuglestations bestyrelse. 
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8. Fundraising plan, beslutning 

Sigrid Andersen orienterede om planen for kampagner, der i 2021 skal sikre DOF 

tilstrækkelig tilgang af nye medlemmer, nye naturbeskyttere, enkeltdonationer, 

arvemidler, donationer til DOFs klimafond samt annonceindtægter i Fugl & Natur. Der 

opereres med endnu en introduktionskampagne i 2021 for at hverve nye medlemmer. 

Omkostningerne til de samlede kampagner i 2021 er knap 500.000 kr. Hovedbestyrelsen 

godkendte planen.  

9. Evaluering af Naturens år 2020, orientering 

DOF har deltaget i to ud af fem fyrtårnsprojekter under Danmarks Radios store satsning 

Naturens år 2020, nemlig ”Vild natur hvor du bor” og ”Nat i Naturen”. Sidstnævnte 

kulminerede 17. oktober med aften- og natarrangementer. Sammenlagt har DOF 

modtaget 400.000 kr. fra den store pulje på 10 mio. kr. som Aage V Jensen Naturfond 

havde stillet til rådighed sammen med Nordea-fonden og 15. Juni Fonden. 

”Vild natur hvor du bor” er afholdt af DOF i samarbejde med Landsforeningen Praktisk 

Økologi, Dyrenes Beskyttelse og KFUM Spejderne. DOF har især bidraget med info om 

fuglekasser og Boligfugl, som var en kopi af det i DOF så velkendte Boligbirding, 

https://voresnatur.dk/artikler/boligfugl-hvilke-fugle-bor-naer-dig 

”Nat i naturen” er afviklet af DOF sammen med Det Danske Spejderkorps, Danmarks 

Naturfredningsforening, Ungdomsringen og Naturstyrelsen. Coronasituationen har 

vanskeliggjort spejdernes overnatning, mens DOF har kunnet afvikle sine aktiviteter 

nogenlunde efter planen. 

 

10. Naturmødet 2021, orientering 

 

Sigrid Andersen orienterede fra et møde med arrangørerne fra Hjørring Kommune 

hos DOF den 9. september sammen med repræsentanter fra Friluftsrådet, Danmarks 

Naturfredningsforening, Sportsfiskerforbundet og WWF. Det er nu Leif Lund Jakobsen, 

Teamleder i Hjørring Kommune, der står for Naturmødet.  

 

Erfaringerne fra det digitale Naturmøde 2020 blev drøftet, 60.000 deltagere har været 

inde og kigge på online-debatterne. DOF bidrog med 2 digitale live-streams ved hhv. 

Simon S. Christiansen fra Skagen Fuglestation og Knud Flensted fra en privat  

https://voresnatur.dk/artikler/boligfugl-hvilke-fugle-bor-naer-dig
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fuglevenlig have om søndagen. DOF savnede en fælles annoncering af alle live-

streams fra Naturmødets side. 

 

Leif Lund Jakobsen orienterede om, at man er forberedt på, at det kommende 

Naturmødet 2021 bliver både online og fysisk. I samarbejde med DR og et 

produktionsselskab planlægges 5 podcasts á 15 minutter om invasive arter i 

Danmark.  

Naturmødet 2021 har indkaldt forslag til debatter, foredrag og samtaler. Temaet for 

2021 er ”Plads til forandring”. Hvis vi for alvor skal handle på vores løfter for 

naturen, kræver det plads. Politisk, økonomisk og fysisk. Hvordan skaber vi den? 

Ann-Britt Andersen har 7. oktober udsendt en formular til Hovedbestyrelsen, som 

bedes udfylde og returnere sine forslag senest 29. november. 

 

11. Eventuelt 

 

Ingen bemærkninger. 


