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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) og Boris Schønfeldt (BS).  
 
Fra Fuglenes Hus deltog Uffe Rasmussen (UR, pkt. 6d), Lars Engmark (LE), Mark Desholm og Sigrid Andersen 
(SA; referent). 
 
Afbud: Marco Brodde, Kirsten Marie Haugstrup, Ole Friis Larsen, Peter Bonne Eriksen, Kim Skelmose og 
Steffen Brøgger-Jensen. 

 
1. Tour-des-Chambres med medarbejderne  

Formanden kvitterede for et vellykket arrangement og takkede for rundvisningen. 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

3. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 1.-3. september 2017 

Referatet blev godkendt med en rettelse til punkt 4c, idet Hovedbestyrelsen skal have en drøftelse 
med Jon Fjeldså om Internationalt Udvalgs kommende arbejdsopgaver og funktioner.  

4. Styrkelse af DOFs brand, indhold og proces 

Brandinggruppen afholder møde 9. november som forberedelse til, at Repræsentantskabet har 
vedtaget, at punktet skal på dagsordenen ved efterårets repræsentantskabsmøde for en videre 
drøftelse af emnet. 

5. HB’s punkter til formandsmødet 19. november 
 
Hovedbestyrelsen drøftede forslag til emner på formandsmødet og mindede om, at 
lokalafdelingerne skal spørges, om de har forslag til emner, som formændene vil tage op på mødet.   

6. Opfølgning  

a. Naturbeskyttelsesbidrag 
 
En tekst blev vedtaget af Hovedbestyrelsen og den lægges på hjemmesiden.  

 
b. Status på projektansøgninger 
 
Mark Desholm orienterede om de indsendte projektansøgninger og forklarede endvidere, at DOF 
har medvirket til Letters of Interest vedrørende et EU LIFE projekt om dødsårsager for glenter samt 
et Interreg projekt om naturvenligt landbrug. 
 
 
c. Status på huslejeaftale Skagen Fuglestation 
 
DOFs advokat har 18. september 2017 på vegne af DOF indsendt forslag til revideret ordlyd til 
huslejeaftalen og afventer Naturstyrelsens kommentarer, som der atter er rykket for 9. oktober. 
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d. DOF’s Facebook, evaluering 
 
Egon Østergaard havde inviteret Uffe Rasmussen til drøftelse af DOFs brug af Facebook 
foranlediget af debatten om falkejagt på Facebook. Uffe Rasmussen har været DOFs 
Facebookredaktør de seneste 4 år. Der er knap 46.000 følgere på DOFs officielle Facebookside. En 
følger er en person, som har en facebookprofil, og som følger DOFs facebookopslag ved at få feeds. 
En del af disse er engagerede følgere, der gerne vil dele og like DOFs opslag, hvorved 
kommunikationen spredes yderligere til følgernes venner.  
DOF har haft held med at italesætte fuglesagen på baggrund af æstetikken og fascinationen af 
fuglene, hvor DOF indirekte placerer sig i bevidstheden hos følgerne. Der var stor ros fra 
Hovedbestyrelse og direktør til Uffe Rasmussens arbejde. 

 
e. Trykning/lancering af DOF’s strategi 
 
DOFs rammestrategi udgives på tryk i forbindelse med efterårets repræsentantskab. Den skal 
distribueres til interessenter og samarbejdspartnere. Hovedbestyrelsen skal have besked om, hvem 
der modtager strategien på tryk. 
 
f: Fugleåret og Fugle & Natur på nettet 
 
Hovedbestyrelsen har vedtaget, at Fugleåret og Fugle & Natur lægges på dof.dk med et nummers 
forsinkelse. Alle gamle numre, som vi har pdf’er med, skal også lægges ud. 
Mark Desholm orienterede om, at Fuglenes Hus er ved at lave et arkivdrev til publikationer og data, 
der skal gemmes for eftertiden. MICO hjælper DOF med dette. 
Sigrid Andersen orienterede om, at Theo Askov har opsagt sin stilling pr. 1. december 2017, hvorfor 
alle IT-tidsplaner desværre bliver forskudt. HB modtager en opdateret liste over IT-projekter. 

 
g. Ministeraftalen 

 
Sigrid Andersen orienterede om, at dialogen var god på mødet om samarbejdsaftalen afviklet 9. 
oktober med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Esben Lunde Larsen har beklageligvis meldt afbud til 
at underskrive samarbejdsaftalen i Dalum i forbindelse med repræsentantskabsmødet.  
DOFs data gøres tilgængelige for den nationale artsportal, som myndighederne arbejder på at 
etablere.   
 

7. Stort projekt til aktivering af frivillige 

DOF ønsker at søge om fondsmidler til at nyt stort projekt til aktivering af frivillige, og i den forbindelse 
har vi iværksat det indledende arbejde med at beskrive et oplæg. Såvel Videnskabeligt Udvalg som 
Naturfaglig afdeling har været inddraget i de indledende drøftelser af ideer. Hovedbestyrelsen ønsker 
nu en konkretisering af ideerne, sådan at også repræsentantskabet kan inddrages i processen. Steffen 
Brøgger-Jensen bidrager til at gøre oplægget mere detaljeret sammen med Mark Desholm og Sigrid 
Andersen.  

8. Drift og økonomi, DOFs Budget I, 2018 
 

Hovedbestyrelsen vedtog budgettet.  
 

Charlotte Smidts Fond har bevilget penge til Gedser Fuglestation, som Sigrid Andersen kontakter for at 
høre nærmere. 
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9. Evaluering af DOF’s strategi 
 
Sigrid Andersen gennemgik kort, hvorledes det går med at føre DOFs rammestrategi ud i livet.  

 
Hovedbestyrelsen ønsker, at handleplanerne skal færdiggøres hurtigst muligt med evaluérbare mål og 
tidspunkter. Hvert af de tre temaer får en indledning med handleplanerne som underpunkter. 
Tidsplan bliver derfor, at Hovedbestyrelsen behandler det første tema på mødet i november, det andet 
tema på mødet i januar 2018 og det sidste tema på marts-mødet. I april 2018 ønsker hovedbestyrelsen 
at have de sidste handleplaner på dagsordenen. Repræsentantskabet orienteres en gang årligt om 
fremdriften på udvalgte handleplaner. 

 
Paradigmet for handleplanerne blev vedtaget med tilføjelse af en sætning i skemaet under rubrikken 
”konkrete mål”: hvad vil vi måle? 

 
10. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
1. Indstilling om nye jagttider, revision af BEK om vildtskader 
 
Egon Østergaard orienterede om arbejdet i Vildtforvaltningsrådet. Der har været afholdt 7 
heldagsmøder i den forberedende jagttidsgruppe, hvor Hans Meltofte har repræsenteret 
DOF. Resultatet af forhandlingerne omtales i leder i Fugle og natur og i 
formandsberetningen til Repræsentantskabet i efteråret 2017. 
Arbejdet med revision af bekendtgørelse om vildtskader er endnu ikke afsluttet. 
 

b. Internationalt 
 

DOF har givet input til BirdLife’s arbejdsgruppe med fugle- og habitatdirektiverne. 
 

11. Eventuelt  
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