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Beslutningsreferat 
 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Hans Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Nils-Erik Norsker (NEN), 

Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Marco Brodde (MB), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), 

Steffen Brøgger-Jensen (SBJ) og Kim Skelmose (KS). Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE) og Sigrid 

Andersen (SA) (referent). 

Afbud: Stefan Stürup, Simon S. Christiansen, Lene Smith. 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 18. marts 2016 

Referatet blev godkendt. 

3. Gennemgang af dagsordenen for repræsentantskabsmødet 

Hovedbestyrelsen gennemgik indholdet i dagsordenen for det forestående 

Repræsentantskabsmøde. 

4. Aftaler vedr. formandsmødet 

Hovedbestyrelsen gennemgik indholdet i dagsordenen for det forestående Formandsmøde. 

5. Skagen Fuglestation 

 

a. udkast til vedtægter for bestyrelsen for Skagen Fuglestation 

Hovedbestyrelsen drøftede et meget foreløbigt udkast til vedtægter for bestyrelsen for Skagen 

Fuglestation. Der var enighed om, at det kræver advokatbistand at lave dokumentet og Nils-Erik 

Norsker tilbød sin assistance. 

 
b. udkast til stillingsopslag for naturvejleder 
Hovedbestyrelsen kommenterede udkastet til stillingsopslag for en naturvejleder til Skagen 
Fuglestation. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en stillingsbeskrivelse i tillæg til 
jobannoncen. 
 

6. Opfølgning  

a. Status på lokalafdelinger og fuglestationer på dof.dk 
Marie Staun oplyser, at der er god proces med de første lokalafdelinger og fuglestationer, som er 
ved at være klar med deres hjemmesider på dof.dk. De næste aftaler om hjemmeside er planlagt og 
forventningen er, at man kan udrulle til flere lokalafdelinger, som også kan få stor gavn af at lære 
at bruge Joomla af hinanden. 
 
b. Indsats omkring arv og testamenter 
Der er lavet ny annonce og tekst til hjemmesiden vedrørende muligheden for at betænke DOF med 
testamentariske gaver. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 
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c. Orientering fra repræsentanter i eksterne råd og udvalg 
Hovedbestyrelsen takkede for de redegørelser, som DOFs repræsentanter i eksterne råd og udvalg 
har indsendt til orientering og tog deres status til efterretning. 
 
d. MICA-fondens projekt, status 
DOFs Naturafdeling havde udarbejdet en status over fremdriften på projektet om den mobile 
DOFbase, som Hovedbestyrelsen tog til efterretning. 

 
e. Naturmødet, program og aktiviteter 
Hovedbestyrelsen besluttede, at Egon Østergaard, Kim Skelmose og Knud Flensted skulle 
repræsentere DOF ved de kuraterede debatter under Naturmødet 26.- 28. maj 2016 i Hirtshals.  

 
f. Oversigt over medarbejdere og arbejdsopgaver 
Der er udarbejdet en opdateret liste over medarbejdere og deres arbejdsopgaver. Alle 
interesserede kan rekvirere oversigten hos Sigrid Andersen. 

 
 

7. HB-mødeplan for det kommende år 
 
 Fredag den 17. juni 2016, kl. 16-21.30 i Rungstedlund.  
 Fredag 26.- søndag 28. august. Internat med ledsager i Toftehuset, Høstemarkhuset og Bækhuset. 
 Fredag 14. oktober kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 
 Fredag 11. november kl. 19-21.30 Dalum Landbrugsskole i forbindelse med repræsentantskabsmøde 
 
 Fredag 13. januar 2017 kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 
 Fredag 17. marts 2017 kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 
 Fredag 21. april 2017 kl. 19-21.30 Vingsted Hotel- og konferencecenter ifm. repræsentantskabsmøde 
 Fredag 16. juni 2017 kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 
 
 Fredag 1. – søndag 3. september 2017. Internat ved Vejlerne 
 Fredag 13. oktober 2017 kl. 16-21.30 i Fuglenes Hus 
 Fredag 17. november kl. 19-21.30 Dalum Landbrugsskole i forbindelse med repræsentantskabsmøde 
 

8. Drift og økonomi 
 

Ingen bemærkninger. 
 
9. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 

- Møde med Esben Lunde Larsen om Naturpakken 

Egon Østergaard, Steffen Brøgger-Jensen, Hans Meltofte og Sigrid Andersen har været til møde med 
Esben Lunde Larsen den 2. april om DOFs ønsker til Naturpakken. Af de 20 ønsker, som DOF har 
indsendt, havde vi fokus på naturplanlægning, skove og landbrugslandet. Hovedpointerne var 
desuden, at Naturpakken bør være en strategi for biodiversitet. Ministeren fik udleveret Peder 
Størups artikel om 15 års genopdyrkningsretten, som svar på landmændenes ubegrundede frygt for, 
at arealer vokser ind under §3 samt en beskrivelse af den hollandske model, der tilgodeser 
landmænd, som passer på engfuglene. Det blev nævnt, at DOF ikke støtter LA’s forslag om at sælge 
skov, eller at landbruget kan fjerne §3 arealer mod at udlægge erstatningsnatur andre steder.  
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- Møde med Esben Lunde Larsen om Ministeraftalen 

Der lægges op til, at mødet om Samarbejdsaftalen kan afvikles 9. maj i Skjern, hvor både 

ministeren og DOFs formand stammer fra. Vi håber i den anledning på at kunne fremvise en 

pomeransfugl til ministeren, som netop kan iagttages i dagene 5.-20. maj i området, hvis man er 

heldig.  

Mødet med Esben Lunde Larsen blev efterfølgende aflyst på ministerens foranledning. Sigrid 

Andersen følger op på at få indgået en ny mødeaftale.  

b. Internationalt 

Ingen bemærkninger. 

10. Eventuelt 

Vicky Knudsen er ansat af Danmarks Radio i 14 dage på konsulentbasis for at være med til at 

udvikle en fugleapp, som præsenterer de 200 mest almindelige fuglearter i Danmark. Hun og Mads 

Oddershede vil desuden være at finde på http://www.dr.dk/nyheder/viden/fugle med mange 

timers livestream fra fugleobservation på Bornholm, som sendes direkte 4. maj. Dette vil give 

omtale at DOF og særligt DOF UNG. 

 
 

http://www.dr.dk/nyheder/viden/fugle

