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Beslutningsreferat 
 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Boris Schønfeldt (BS), Nils-Erik Norsker (NEN), Stefan 
Stürup (SS), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Henrik Wejdling (HW), Peter Bonne Eriksen 
(PBE), Kim Skelmose (KS), Lene Smith (LS), Andreas Winding (AW) og Anders Horsten (AH). 

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE) og Sigrid Andersen (SA, referent). 

Der var afbud fra Ole Friis Larsen og Hans Meltofte 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 15. marts 2019 

Referatet blev godkendt. 

3. Opfølgning fra forrige møde 
 
 a. ”Det Gode Testamente”, beslutning 

Hovedbestyrelsen besluttede at se tiden an og genbesøge forslaget om et år, dvs. 
marts 2020, hvis der til den tid foreligger uddybende materiale om de 
økonomiske fordele ved at indgå i samarbejdet.  

 
 b. Natura 2000 områder, orientering 

Henrik Wejdling orienterede om, at DOF i forbindelse med klagen indgivet i 
november til EU-kommissionen og Ramsar kommissionen har modtaget 
supplerende spørgsmål vedr. 47 områder i Danmark. En del lokalafdelinger har 
bidraget med at dokumentere, at udtagningerne vil påvirke det konkrete 
udpegningsgrundlag. Dette vil særligt ramme Ramsarområder i tilknytning til 
store vådområder, og det er de pladskrævende fuglearter, der især er påvirket. 
Svaret er afleveret lige før påske. Der var stor ros til Henrik Wejdling og Niels 
Riis for det store arbejde med at fremskaffe dokumentationen, ovenikøbet i en 
tidspresset proces. Henrik Wejdling fremhævede lokalafdelingernes uvurderlige 
arbejdsindsats i sagen. 
BirdLife kontoret i Europa er tovholdere. DOF har orienteret Ramsar-
sekretariatet, og vi vil følge op på sagen. 
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 c. Projektansøgning, Fugle i Fritiden, orientering 

Sigrid Andersen orienterede om, at DOF har sendt en projektansøgning til 
Villumfonden under rammeprogrammet Børn, Unge og Science. 
Peter Bonne Eriksen anbefalede, hvis projektet går igennem, at der anvendes 
fuglekyndigt personale til at løse projektopgaverne.  

 
 d. Naturens År 2020, status 

Sigrid Andersen orienterede om, at DOF er medansøger på tre fyrtårnsprojekter 
sammen med mere end 30 andre organisationer, der ønsker at samarbejde om 
aktiviteter under Naturens år.  

 
 e. Opfølgning på e-fugl 

Mark Desholm og Sigrid Andersen skriver videre på projektansøgningen til Aage 
V. Jensen Naturfond med henblik på at have en ansøgning klar før 
sommerferien. 

 
4. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
- ”Så er det nu” 
Egon Østergaard orienterede om, at DOF er indgået i samarbejdet ”Så er det nu – 
Gør valget grønt”, der kan nærstuderes på hjemmesiden https://www.saaerdet.nu/ 
Der er indtil videre indsamlet 25.000 underskrifter. Der har forinden været 
diskussioner mellem DOF og initiativgruppen om de naturfaglige detaljer i de 
politiske ønsker, som initiativet formulerer. Der er endvidere lavet en kronik til 
Politiken. 
 
- Samarbejde med Landbrug & Fødevarer om viber, status 
 
Henrik Wejdling orienterede om, at en vibefolder og en pjece er udarbejdet i 
samarbejde med Landbrug & Fødevarer. DOF har desuden lavet et 
baggrundsnotat med faglige detaljer. Der har i påsken været god medieomtale af 
samarbejdet, og det er positivt, at der er kommet fokus på viben i landbrugskredse. 

  
b. Internationalt 
Intet til dagsordenen. 

 

https://www.saaerdet.nu/
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5. Drift og Økonomi  
 
Lars Engmark orienterede om en mindre ændring i Budget 2, 2019, som er foretaget 
på baggrund af revisors anbefaling, og som fremgår i materialet til 
Repræsentantskabet. Det drejer sig om, at arvemidlerne til fuglestationerne skal 
budgetteres som en henlæggelse i stedet for en reservation. Konsekvensen er, at 
arvebeløbet derved bliver en del af DOFs formue.  
 
Lars Engmark orienterede desuden om, at en mail om det nye medlemssystem, ”Min 
Side” er sendt ud til medlemmerne. 

 
6. Netfugl, Ressourcer til udvikling og drift 

 
Lene Smith orienterede om, at det vil koste ca. et årsværk til en kvalificeret 
programmør at udvikle Netfugl 2. Peter Bonne Eriksen og Kirsten Marie Haugstrup 
anbefalede at få lavet en ekstern vurdering af ressourcebehovet til udviklingen. Boris 
Schønfeldt anbefalede at få udarbejdet en kravspecifikation, som kan bruges til at 
lave et markedsudbud og se, hvad udviklingsopgaven reelt kommer til at koste.  
Andreas Winding ser Netfugl som en vigtig platform for feltornitologien i Danmark 
og Europa. Det er et vindue udadtil, som DOF kan drage stor nytte af. 
Bannerannoncer kunne være en finansieringskilde. Han opfordrede til at få lavet 
kravspecifikationen hurtigst muligt. 
 
Hovedbestyrelsen konkluderede, at der er opbakning til at etablere Netfugl 2. Det er 
en forudsætning, at kravspecifikationer og finansiering beskrives. Den eksterne 
vurdering ønskes for at sikre en dybere viden om ressourcebehovet og en solid 
forankring. Udgifterne skal i givet fald indarbejdes i DOFs budget for 2020.  
 
Punktet sættes på HB-dagsordenen igen i juni for en endelig beslutning. 
 

7.  Gennemgang af dagsordenen for repræsentantskabsmødet 
Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen.  
 

8.  Aftaler vedr. formandsmødet 
Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen. 
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9.  HB-mødeplan for det kommende år 

Hovedbestyrelsen foretog rettelser i den rullende arbejdsplan, som varer frem til 
udgangen af 2020. Dokumentet udsendes sammen med referatet. Eva Jespersen 
sender alle mødedatoerne ud som mailinvitationer i Outlook til Hovedbestyrelsen. 

10.  Rungstedlundfondens bestyrelse 

Bent Møllmann Jürgensen har som DOFs udpegede bestyrelsesmedlem gjort et 
fantastisk arbejde for fuglereservatet i Rungstedlund. Der var opbakning fra 
Hovedbestyrelsen til, at Steffen Brøgger-Jensen udpeges til bestyrelsesposten som 
DOFs repræsentant, når Bent udtræder. 

11.  Eventuelt 

Lars Engmark præsenterede en brugerundersøgelse for Naturbutikken som 
gennemført på DOFs Facebookside med deltagelse af 400 respondenter, hvoraf 1/3 
ikke var medlemmer af DOF.  

Boris Schønfeldt orienterede om, at DOF Sydøstjylland deltager i en udstilling på Vejle 
Kunstmuseum, hvor man bl.a. kan opleve en kunstner, der har bearbejdet billeder og 
lydoptagelser af ornitologer. Dette har givet synlighed til DOF. 

Boris Schønfeldt har besøgt BirdLifes Bruxelles kontor og talt med den regionale 
direktør for BirdLife Europa og Central Asien, Angelo Caserta om EU-
kommunikationen. 

Henrik Wejdling orienterede om, at DOF har fået aktindsigt i, hvor der er 
udsætninger af fasaner, agerhøns og gråænder i Danmark.   

Lars Engmark præsenterede Min Side, det nye medlemssystem, hvor man som 
medlem selv kan se sine oplysninger og rette i dem samt angive interesseområder.  
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