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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), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne 
Eriksen (PBE), Kim Skelmose (KS), Steffen Brøgger-Jensen (SBJ) og Boris Schønfeldt (BS).  
DOFs revisor Christian Dalmose Pedersen deltog under punkt 13. 
 
Fra Fuglenes Hus deltog Charlotte Moshøj (CMM) under punkt 9, Mads Oddershede (MO) under punkt 7, 
samt Lars Engmark (LE) og Sigrid Andersen (SA, referent). 
 
Afbud fra Marco Brodde. 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 19. januar 2018 

Referatet blev godkendt med en bemærkning om at fundraising strategi, som har været drøftet i 
Forretningsudvalget, skal tages op på næste møde den 20. april. 

3. Punkter til forårets REP møde 

Hovedbestyrelsen foreslog en kort orientering fra direktøren om de 15 handleplaner til DOFs 
rammestrategi. Hensigten er, at de tages op én gang årligt i en nemt overskuelig form. 

Peter Bonne Eriksen foreslog en orientering om det største naturprojekt nogensinde i Danmark, 
”Landmanden som naturforvalter”, som er et EU LIFE IP projekt med titlen ”Natureman” og en 
beløbsramme på 130 mio. kr. Det kunne være interessant, at DOF drøftede, hvorledes vi kan bidrage til 
at projektet kan lykkes. Hovedbestyrelsen foreslår, at Sigrid Andersen tager det op i 
Repræsentantskabets Forretningsudvalg med henblik på at få det programsat til efterårets 
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Repræsentantskab. http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vaerdifuld-natur-skal-sikres-ved-at-goere-
naturpleje-til-en-bedre-forretning/ 

4. Punkter til formandsmøde 

Sigrid Andersen sender en forespørgsel ud til lokalafdelingerne for at høre, om de har punkter til 
dagsordenen. 

Hovedbestyrelsen foreslog følgende punkter: 

• Knud Flensted giver en status på naturråd, vandråd og eventuelt nyt angående Natura 2000- 
områderne. 

• Revision af NST distrikterne fra 2019. 
• Golf og ornitologi. Henrik Wejdling orientering om igangværende projektovervejelser. Peter 

Bonne Eriksen giver input til, hvad der kunne være allermest spændende for dem, der både er 
golfspillere og DOF’ere. 
 

5. Valg af HB’s repræsentanter til FVF’s bestyrelse og DOFs faste udvalg 

5a. Hovedbestyrelsens repræsentanter i Fugleværnsfondens bestyrelse 

Hovedbestyrelsen udpegede Nils-Erik Norsker som sit medlem til Fugleværnsfondens bestyrelse og 
genvælger desuden Leo Bjørnskov og Peter Friis Møller. Samtidig vælger Hovedbestyrelsen, efter 
indstilling fra Fugleværnsfonden, Steen Riisgaard til nyt bestyrelsesmedlem i fonden på den frie 
plads som skabes, når Nanna-Louise Linde fratræder sin bestyrelsespost.  

5b. Opdatering af Hovedbestyrelsens fordeling af opgaver 

Hovedbestyrelsen gennemgik en oversigt over fordelingen af arbejdsopgaver, som rundsendes 
sammen med referatet til kommentering. 

6. Valg til HB 

Marco Brodde ønsker ikke at fortsætte i DOFs hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen og andre har derfor 
brug for noget tid til at overveje en egnet kandidat. Direktøren bringer sagen op for 
Repræsentantskabets Forretningsudvalg med henblik på at få accept til at udskyde beslutningen om 
indstilling af en kandidat til efterårets Repræsentantskab. 

7. Oplæg om medlemsstruktur 

Steffen Brøgger-Jensen introducerede punktet om medlemsstruktur med overvejelser om, hvordan vi 
lærer fuglesagens støtter at kende, og hvordan vi gør brug af dem. Mads Oddershede supplerede 
derefter med information om, hvem der viser interesse for DOF, men som ikke er medlemmer eller 
støtter. De ældre aldersgrupper dominerer blandt DOFs facebookvenner.  

Hans Meltofte understregede, at præmisserne for medlemskab er helt specielle i DOF, jævnfør den 
seneste medlemsanalyse fra 2009. DOFs medlemmer er med i foreningen, fordi de er 
fugleinteresserede, vil lære noget om fugle og møde andre fugleinteresserede, ikke fordi de vil støtte 
vores fuglebeskyttelsesinteresse.  

Peter Bonne Eriksen fremhævede, at det sandsynligvis er vanskeligt at øge antallet af klassiske 
medlemskaber i DOF. Men vi må ud og spørge vennerne på Facebook, hvad det er for tilbud de 

http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vaerdifuld-natur-skal-sikres-ved-at-goere-naturpleje-til-en-bedre-forretning/
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/vaerdifuld-natur-skal-sikres-ved-at-goere-naturpleje-til-en-bedre-forretning/
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efterspørger fra DOF. Et regulært survey kunne være næste skridt for at lære disse grupper bedre at 
kende. Initiativet ”Naturen Nu” er et eksempel fra Verdens Skove og TV2 Lorry, finansieret af 15. Juni 
Fonden. DOF kunne gøre det samme med ”Dagens Fugl”. Dette kunne føre til nye engagerede folk, der 
vil yde økonomisk støtte. 

Ole Friis Larsen supplerede med, at folk måske føler, at de er medlem af DOF, når de er medlem af 
Facebookgruppen. Som konsekvens arbejder DOFs medlemmer som frivillige med at servicere og 
underholde dem, der ikke selv vil bidrage med noget som helst andet end deres interesse. 

Steffen Brøgger-Jensen pointerede, at DOF bør udforme et katalog af kreative tiltag, som vi kan gribe 
fat i og efterforske. Sidst, men ikke mindst, skal DOF arbejde strategisk med, hvordan vi kapitaliserer så 
på den interesse, vi får skabt. 

Lene Smith præciserede, at der bør være en bred vifte af tiltag, der retter sig mod de forskellige 
målgrupper og segmenter. 

Kim Skelmose mindede om, at Ørnens Dag er en oplagt mulighed for at få nye medlemmer til 
foreningen blandt gæsterne. Der gøres alt for lidt på denne front. På landsplan kommer der 3-4000 
gæster til arrangementet. 

Peter Bonne Eriksen nævnte en anden målgruppe, man kunne fokusere på, nemlig brugere af 
DOFbasen. En del af disse er sandsynligvis ikke medlemmer af DOF, men ganske almindelige 
mennesker, der benytter DOFbasen, når de planlægger deres fugleture. 

Steffen Brøgger-Jensen foreslog at konsultere nogle udefra, der tænker meget kreativt, og som kan 
udfordre vores vanetænkning. Næste skridt er strategisk planlægning af, hvordan vi arbejder med 
inddragelse af de fugleinteresserede ikke-medlemmer. Arbejdet er voldsomt udfordrende og meget 
abstrakt. En medlemsstrukturs-støttestrategi skal udvikles hen ad vejen.  

Hovedbestyrelsen vil også overveje at vende det med nogen af de andre grønne organisationer, 
eksempelvis andre BirdLife-organisationer og spejderne. 

Hovedbestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med sagen i et mindre udvalg med Steffen 
Brøgger-Jensen for bordenden. 

Endelig blev det nævnt, at Pingvinkampagnen resulterede i indsamling af ca. 20.000 kr. i Danmark, 
hvoraf 7900 kr. gik til DOF. Steffen Brøgger-Jensen understregede, at det er vigtigt at følge 
kampagnerne tæt fra fundraisernes side. DOF er repræsenteret i BirdLifes Fundraising Task Force ved 
Toke Nyborg. 

8. Indstilling om systematik fra SU 

Sjældenhedsudvalget har valgt International Ornithological Committees, World Bird List som 
taksonomisk autoritet og ønsker, med henvisning til udvalgets kommissorium, at orientere 
Hovedbestyrelsen herom.  

Spørgsmålet har været diskuteret i Videnskabeligt Udvalg (VU), hvor man erkender, at det er uheldigt, 
at der forekommer forsinkelser på opdateringer fra Howard & Moore, men mener, at vi skal følge den 
fagligt bedst underbyggede systematik, som er Howard & Moore. VU forventer, at der et stykke ud i 
fremtiden kan opnås international konsensus om systematikken. Indtil da fortsætter DOF med uændret 
praksis, hvilket betyder, at vi bruger artsrækkefølgen fra den senest publicerede WP-liste fra 
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Navnegruppen, mens vi følger Sjældenhedsudvalgets indstilling (dvs. IOC) hvad opsplitning i arter og 
racer angår. 

 

9. Samarbejde med Kattegatcenteret om pingviner  

Charlotte Moshøj orienterede om et forslag fra Kattegatcenteret om et samarbejde omkring sydlig 
springpingvin med elementer af formidling og fundraising. Events, foredrag og et trilateralt 
samarbejdsprojekt med en BirdLife-partner, der har pingviner, kunne være næste skridt længere ud i 
fremtiden. Kattegatcenteret havde i 2016 140.000 gæster. 

Lene Smith ønskede at vide, hvad Kattegatcenteret konkret får ud af et samarbejde med DOF. Charlotte 
Moshøj præciserede, at det drejer sig om adgang til DOFs viden og blåstempling af deres kommende 
pingvinanlæg. 

Hans Meltofte har været skeptisk siden DOF startede pingvinkampagnen, idet han mente, at det 
snarere er regnskov, der tænder danskerne, når det handler om international naturbeskyttelse. 
Kattegatcenteret skal være opmærksom på, at sydlig springpingvin kun er klassificeret som 
”vulnerable”, mens det er den nordlige springpingvin, der er ”endangered”. 

På denne baggrund argumenterede HM for, at indsamlede midler fra samarbejdet skulle kunne bruges 
på truede pingviner i almindelighed, og ikke være øremærkede til sydlig springpingvin. 

Peter Bonne Eriksen medgav, at pingviner kan virke for abstrakt for danskerne. Der er langt ned til 
pingvinerne fra Danmark. Det kunne være mere spændende på sigt at dyrke et samarbejde omkring det 
naturligt forekommende fugleliv i Kattegat. 

Steffen Brøgger-Jensen var fortaler for samarbejdet og foreslog, at et redekamera på Falklandsøerne 
kunne bringes ind på danskerne web. Man kunne sende rige mennesker ned på nogle særlige 
pingvinture. 

Kirsten Marie Haugstrup fremhævede, at oplægget er helt i tråd med de strategiske tanker om, at DOF 
skal gå nye veje og engagere sig i partnerskaber. Måske er det ikke den direkte vej til nye medlemmer, 
men det er et skridt i den rigtige retning. Der er mange veje til interessen for fugle. 

Egon Østergaard takkede for oplægget. Han så det som en oplagt mulighed at rette opmærksomheden 
mod børn med en pingvinklub og ønskede, at ideen om pingvinklub tages op med Kattegatcenteret 
som en mulighed for at knytte kontakt til børn.  

Hovedbestyrelsen gav grønt lys til at gå videre med ideen. 

 

10. Handleplaner til DOF’s strategi 

a. Tema 2. Flere aktive medlemmer, 2. behandling  
 
Hovedbestyrelsen havde nogle få konkrete rettelser til handleplanerne hvorefter de blev 
vedtaget. 
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b. Tema 3. Et stærkere DOF, 1. behandling 
 
Handleplanerne skal revideres og omskrives jævnfør de indgivne kommentarer. 
Sigrid Andersen sender filerne ud til Hovedbestyrelsen i Word format og angiver en deadline 
for tilbagemelding. Den endelige godkendelse finder sted på april-mødet.  
 

 
11. Opfølgning fra forrige møde 

 
 a. Status på nyt stort feltprojekt.  
 

Der er indkaldt til møde i Fuglenes Hus 12. april, hvor ansatte i naturafdelingen mødes med 
Hovedbestyrelsens medlemmer for at få talt projektideen igennem. 

 
 b. DOFT på nettet, status 

 
Der har været holdt møde mellem Hans Meltofte og Lasse Albrechtsen, den ny IT-
programmør. Databasen er ved at blive kodet af Lasse. Programmeringsopgaven er planlagt 
til at være færdig i 2. kvartal 2018.  

 
 c. Atlas projektet 
 

Mark Desholm har lavet en oversigt over, hvad der kommer til at ske, og planen præsenteres 
på mødet 20. april sammen med redaktionsgruppens uddybning af, hvad der skal foregå i 
forbindelse med bogen og hjemmesiden.  
 

  
12. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
 
- Møde om kirkeugle  
 
DOF har været vært for et møde 7. marts om kirkeugle. DOF vil identificere, om der er et 
kerneområde i Himmerland med 3-5 par indenfor få km fra hinanden. DOFs data tyder 
foreløbigt ikke på, at der er et kerneområde i Himmerland, hvor en ny, større indsats for 
arten kunne iværksættes. 
 
- Møder i den kommende tid: 
23. marts afholdes møde med Landbrug og Fødevarer  
5. april afholdes møde med lokalafdelingerne DOF København og DOF Nordsjælland om en 
arv. 
13. april afholdes møde med Naturstyrelsens direktion.  
8. juni afholdes møde med Christian Rabjerg Madsen (S), næstformand for Miljø- og 
Fødevareudvalget, Folketinget. 

 
b. Internationalt 
 
- Nordisk Ministerråd, orientering fra møde om projektmuligheder 
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Sigrid Andersen orienterede fra møde med Maria Mikkelsen, der er rådgiver i det nordiske 
klima- og miljøprogram, Nordisk Ministerråd. Maria Mikkelsen sende de nyeste retningslinjer 
for projektansøgninger, så snart de er færdige til offentliggørelse. Maria Mikkelsen 
opfordrede samtidig DOF til at indgive kommentarer til rammerne for et nyt 
samarbejdsprogram, når det kommer i høring i slutningen af marts måned.  

 
13. Drift og Økonomi  

 
- Årsregnskab 2017  
 
Revisor Christian Dalmose Pedersen startede med at takke DOF for samarbejdet i 2017. Han 
gennemgik årsrapporten. De indtægtsskabende aktiviteter er på 29,3 mio. kr. Lønomkostningerne 
er steget i 2017 som følge af strategiske satsninger til IT-programmør og internationalt arbejde.  
Konklusionen er, at der ikke er nogen bemærkninger fra revisors side til DOFs årsrapport. 
  
Tallene fra lokalafdelingerne blev omdelt på mødet. DOF København har besluttet at øge 
sikkerhedsstillelsen over for Rejsegarantifonden i forbindelse med driften af rejsebureauet DOF 
Travel op til en ramme på 1 mio. kr. Beløbet er dermed ikke længere til rådighed for 
lokalafdelingens bestyrelse, og dette fremgår nu af DOF Københavns regnskab.  
 
Revisor gennemgik revisionsprotokollen, og den har ikke givet anledning til bemærkninger. 
Hovedbestyrelsen underskrev regnskab og revisionsprotokollatet. 

 
- Budget II, 2018 
  
Hans Meltofte fik grønt lys til at forhøre sig hos BirdLife International om forslag til et velegnet 
projekt, hvortil midlerne fra DOFs Klimafond kan udbetales i 2019.  
 
Hovedbestyrelsen vil gerne have nævnt antal medarbejdere og lønudgifter i såvel regnskab for 
2017 som budget for 2018. 

 
14. Eventuelt 

 
Hans Meltofte orienterede om en analyse af 55 års vadefugledata fra Blåvand, som efter stor 
vanskeligheder med fejl i data, er ved at være klar til publicering. 
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