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Beslutningsreferat 

 
Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Kirsten Marie Haugstrup (KMH), Hans Meltofte (HM), 

Henrik Wejdling (HW), Ole Friis Larsen (OFL), Andreas Winding (AW), Stefan Stürup (SS), 

Peter Bonne Eriksen (PBE), Boris Schønfeldt (BS), Lene Smith (LS), Anders Horsten (AH).  

Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA, 

referent). 

Afbud: Nils-Erik Norsker og Kim Skelmose. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et orienteringspunkt om møde med 

Nationalpark Vadehavet.  

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 22. november 2019  

Beslutning  

Referatet blev vedtaget med tilføjelse under 3a), at Lene Smith deltager i 

strategiarbejdsgruppen. Sigrid Andersen skynder sig at få indkaldt til møderne! 

Desuden under 3c) rettes ordlyden til ”der bør være et flertal fra DOFs officielle 

organer i Netfugl Styregruppen”. 

 

3. Opfølgning fra forrige møde(r) 

 

a. Netfugl, status og beslutning. 

Mark Desholm orienterede om samarbejdet mellem Fuglenes Hus og de frivillige i 

Udviklergruppen, der sammen skal udvikle Netfugl. Hovedbestyrelsen pointerede, 

at det er ekstremt vigtigt at få afsluttet den første etape af Netfugl i februar som 

lovet. Der skal fastsættes deadline for input fra de frivillige, og derefter må 

medarbejderne løse opgaven ud fra de givne præmisser. Eftersom der er lovet et 

produkt, og der er økonomi på spil, så skal forventningerne afstemmes, så alle  
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involverede forstår, at vi kan blive nødt til speede op for at få løst opgaven til 

tiden. Vi evaluerer forløbet efter den første leverance.  

Hovedbestyrelsen besluttede, at Lene Smith er med i Netfugl styregruppen, som 

desuden består af Jens Søgaard, Morten Bentzon, Mark Desholm, Michael Fink, 

Anders Wiig og Ole Friis Larsen. 

Hovedbestyrelsen besluttede, at anmode Henrik Haaning om at fortsætte med at 

skrive artikler i overgangsfasen fra Pandion til Netfugl, dvs. til og med 2021. 

Herefter ser vi atter på økonomien, og Netfugl redaktionsgruppen tager det op.  

 

b. Projektansøgninger, status 

DOF har fået tilbagemelding fra Aage V. Jensen Naturfond med tilsagn om 

bevilling til de to projekter, ”Opgradering af punkttællingsprogram med nye 

metoder og ny teknologi” og ”Forprojekt til en sammenhæng mellem DOFbasen 

og Artsportalen”. Hovedbestyrelsen lykønskede med dette. 

 

Egon Østergaard opfordrede til at Projekt Ørn søges dækket af fondsmidler. 

Tilsvarende ønskes udgifterne til Ørne TV dækket af eksterne sponsorer. 

Hovedbestyrelsen ønsker på marts-mødet en redegørelse over, hvordan de nye 

projekter udfoldes, og hvordan de frivillige er tænkt ind i projekterne.  

 

Mark Desholm orienterede om, at Artsportalens projektleder, Jacob Heilmann har 

fået nyt arbejde. Statens Naturhistoriske Museum søger derfor en ny medarbejder 

til projektet. Dette må forventes at forsinke udviklingen af forprojektet mellem 

Artsportalen og DOFbasen. 

 

Særligt vedrørende Naturens år 2020  

Der efterspørges mere information fra lokalafdelingerne. Andreas Winding 

opfordrede til atter at gøre lokalafdelingerne opmærksomme på, at 

mediedækningen i Naturens År bør gribes af de lokale frivillige. Boris Schønfeldt 

bekræftede, at lokalafdelingerne er usikre på, hvad man skal gøre. Han har ikke 

set mails fra Mads Oddershede, så de skal fremover også sendes til HB-

kontaktpersonerne. Han opfordrede til, at hovedbestyrelsens medlemmer kontakter 

deres lokale afdelinger og støtter dem. 

 

c. Pingvinsamarbejde med Kattegatcentret, orientering 

Hovedbestyrelsen har en række ubesvarede spørgsmål og ønsker redegørelse for, 

hvilke pingvinarter, der indgår i samarbejdet, hvilke BirdLife-projekter der skal 

have de indsamlede midler, samt besvarelse af om disse pingvinarter er truede og 
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beskrivelse af, hvad meningen er med et avlsprogram. Eventuel udsætning kan 

udgøre et potentielt problem for DOF, og DOF skal være skarp på det som 

fuglebeskyttelsesorganisation. Der savnes ligeledes et budget for projektet, idet 

DOF skal udføre nogle arbejdsopgaver, som koster noget. HB ønsker at få svar på 

dette, før der sker yderligere i samarbejdet. DOF udskyder en artikel i Fugle & 

Natur, indtil detaljerne omkring samarbejdet er på plads.  

 

d. Reception og salg af værker af Claus Bering. 

Claus Berings datter har henvendt sig til DOF og doneret 10 af hans værker til 

foreningen, mod at DOF bringer omtale af Claus Bering. Desuden sættes 3-400 

værker til salg i Naturbutikken. I den anledning bliver der afholdt reception i 

Fuglenes Hus den 20. marts kl.14. 

 

e. Afslutning af Atlasprojekt. 

Sigrid Andersen og Charlotte Moshøj har holdt møde med forlaget Lindhardt & 

Ringhof den 29. januar. Der udestår en grafisk løsning på at flytte placeringen af 

Bornholm på alle udbredelseskort i artsopslagene. Dette for at gøre kortede mere 

kvadratiske, så der kan blive plads til to kort ved siden af hinanden på en bogside.  

Alle håndtegnede illustrationer og akvareller fra Jens Gregersen er leveret. 

Forlaget oplyser, at Atlasbogen vil ligge færdig fra trykkeri i sommerferien. Det er 

nu aftalt, at processen med markedsføring og distribution til salg i boghandelen 

kører uafhængigt af DOFs afslutningsfest. Det er aftalt, at bogeksemplarer til de 

frivillige kan udleveres til DOF, straks de er trykt, dvs. inden udgivelsen er officiel 

fra forlagets side, og inden bogen kan købes i boghandelen. Afslutningsfesten 

afholdes på Skærbækcentret syd for Ribe, datoen aftales med formanden. 

 

f. Artsportalen, status. 

Hans Meltofte opfordrede til, at DOF er mere proaktiv i udviklingen af 

Artsportalen. Han ser kontakten til almindelige mennesker, der indtaster 

observationer af fugle i Artsportalen, som en mulighed for at generere leads til 

medlemshvervning i DOF. Den netop bevilgede støtte fra Aage V. Jensen 

Naturfond til Miljøstyrelsen og DOF vil afklare en række forhold i samarbejdet om 

Artsportalen og Dofbasen. 

 

4. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 

• Naturmødet 2020, orientering om debatforslag 
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DOF har indsendt fire forslag til debatter ved Naturmødet og blot ét, 

”Vildtforvaltning – de svære dilemmaer og valg” er udvalgt af arrangørerne til at 

blive afholdt. Egon Østergaard beklagede, at ikke alle fire forslag var blevet 

godtaget, da de alle var gode og interessante. Processen evalueres efter mødet. 

 

• Møde i Det Grønne Kontaktudvalg 17.1. om hverdagsnaturen.  

Henrik Wejdling orienterede om, at der har været afholdt en debat i Det Grønne 

Kontaktudvalg med Rasmus Ejrnæs, Hans Henrik Bruun og Carsten Rahbek om 

balancen mellem arbejdet for truede arter og mere almindelige arter fx i 

agerlandet, der er gået voldsomt tilbage. Fronterne er efter DOFs opfattelse 

trukket unødigt skarpt op, og formålet med mødet var at opnå lidt mere 

gensidig forståelse og accept af de forskellige indgange til naturbeskyttelse. 

 

• Møde med Nationalpark vadehavet 

Boris Schønfeldt, Marco Brodde og Egon Østergaard har været til dialogmøde 

med Nationalpark Vadehavet, hvor Marco sidder i bestyrelsen som DOFs 

repræsentant. 

 

• Biodiversitet 

DOFs Naturpolitiske Udvalg har 31. december 2019 indsendt DOFs høringssvar til 

regeringen med ønsker til en kommende natur- og biodiversitetsplan. Tidsplanen 

har desværre været alt for presset, og der skal derfor gøres en stor indsats for 

fremadrettet at sikre, at DOFs politikere, inkl. HB får en reel mulighed for at 

reagere på sådanne vigtige dokumenter. 

 

b. Internationalt 

• Klimafondens opkøb, beslutning. 

Hans Meltofte introducerede, at ejeren af det naturområde, som DOF i første 

omgang havde besluttet sig for at købe, var blevet betænkelig ved at sælge, 

inden han havde fået opkøbt en anden grund. Derimod er naboen, en enke, 

interesseret i at sælge. Hovedbestyrelsen godkendte klimafondens støtte til 

opkøbet. 

 

• Drift og udvikling af DOFs Klimafond, beslutning. 

Lars Engmark præsenterede et oplæg til optimeret drift af klimafonden. Grundet 

den store succes med at indsamle midler til fonden i 2019 er forventningerne, at 

der kan komme yderligere stigning i klimabidragene over de kommende år. 
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Egon Østergaard glædede sig over stigningen i indtægter til klimafonden, der 

skyldes bedre promovering på hjemmeside og Facebook. Han konstaterede, at 

der udestår en beslutning om dækning af udgifterne til sekretariatsbetjening. 

Kirsten Marie Haugstrup supplerede, at det ikke er realistisk at hævde, at alle  

indsamlede midler går ubeskåret til formålet. Så må betalingen til 

administration nødvendigvis komme fra et andet sted. Ole Friis Larsen mente, at 

det er helt reelt at det koster noget at drive fonden. Selv hvis det er frivillige, der 

sender certifikater ud, så skal der stadig betales porto. DOF skal påpege at vi 

ikke tjener noget på klimaarbejdet, hvilket ikke er det samme, som at det ikke 

koster noget at lave arbejdet. 

 

Stefan Stürup opfordrede til at trykprøve klimakonceptet og mente, at en ekstern 

evaluering af DOFs argumentation er strengt nødvendigt. Han opfordrede 

desuden til at kontakte DOF Travel-fonden og DOF København med forslag om 

at slå de to indsatser sammen for at få tilvejebragt flere midler. Boris Schønfeldt 

bakkede op om, at der skal gennemføres en ekstern evaluering. Han henviste til 

Indsamlingsnævnet, der på sin hjemmeside nævner, at mindst 2/3 af de 

indsamlede midler bør gå til formålet.  

Peter Bonne Eriksen bemærkede, at der er sket en fantastisk udvikling i de 

indsamlede midler. Imidlertid er det blot 280, der har indbetalt i 2019. Man 

kunne undersøge, om der er noget, vi yderligere kan gøre for at få flere til at 

bidrage med indbetalinger. Han ville vide, om der er certificeringsordninger, som 

vi skal være på forkant med og konstaterede, at kravene bliver større med den 

voksende succes.  

 

Hans Meltofte pegede på, at flaskehalsen er at finde egnede naturområder til 

opkøb. Sigrid Andersen mente, at flaskehalsen også er professionalisering af 

aktiviteterne i DOF. Henrik Wejdling er overordnet betænkelig ved at kalde det 

en fond, da hele den juridiske konstruktion mangler! 

 

Hovedbestyrelsen besluttede, at Klimafondens rådgivende gruppe bestående af 

Jon Fjeldså, Alex Rosendahl, Michael Køje og Hans Meltofte samt Lars Engmark 

og Mark Desholm laver et oplæg til besvarelse af disse spørgsmål. HB tager 

derefter emnet på dagsordenen igen. Stefan Stürup er efterfølgende kommet 

med i den rådgivende gruppe efter indstilling fra Forretningsudvalget. 
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• FNs verdensmål og DOF, beslutning. 

Mark Desholm præsenterede et oplæg til, hvordan DOF fremadrettet kunne 

indlede en arbejdsproces med implementering af FN’s verdensmål. Ideen er, at 

verdensmålene skal være retningsgivende for den fortsatte interne udvikling af  

DOF. Verdensmålene: ”13, Klimaindsats”, ”15, Livet på land” og ”17, 

Partnerskaber for handling” er de tre områder, som DOF allerede arbejder 

aktivt indenfor, og dette kunne vi synliggøre bl.a. i vores årsrapport.  

 

Kirsten Marie Haugstrup foreslog, at vi udarbejder ny strategi for DOF og 

samtidig skeler til verdensmålene som overordnede pejlemærker. Lene Smith 

mente, at vi bør tænke verdensmålene ind hver gang, vi sætter noget nyt i 

værk i foreningen, sådan at vi undgår, at arbejdet med verdensmålene er 

noget, der kører parallelt med resten af DOFs aktiviteter. Ole Friis Larsen 

fremhævede, at DOF skal være bevidste om at undgå green-washing. Anders 

Horsten mindede om, at DOF er en naturbeskyttelsesorganisation, så målene 

13,14,15 er dem, der giver bedst mening. Han foreslog at indlede med en 

analyse, som Hovedbestyrelsen behandler. Egon Østergaard opfordrede til, at 

sekretariatet bliver meget konkrete i forhold til, hvilke valg der skal træffes, og 

hvor det er, at vi skal til at gøre tingene på en ny måde.  

 

Mark Desholm foreslog på den baggrund at indlede arbejdet med et 360 

graders eftersyn af sekretariatet, hvilket Hovedbestyrelsen godkendte. På 

opfordring indvilgede Boris Schønfeldt i at medvirke til dette arbejde. Desuden 

besluttede Hovedbestyrelsen at indarbejde verdensmålene i den kommende 

årsberetning for 2019. 

 

• Klimasamarbejde med Merkur Andelskasse, orientering. 

Lars Engmark har haft et møde med Merkur Andelskasse om et muligt 

klimasamarbejde med DOF. Hovedbestyrelsen besluttede, at Mark Desholm, 

Hans Meltofte og Lars Engmark arbejder videre med et oplæg omkring et sådant 

klimasamarbejde. 

 

5. Drift og Økonomi  

a. Medlemstyper i DOF, anbefalinger, beslutning. 

En arbejdsgruppe har lavet et notat om kernemedlemsskabet og konsekvenserne 

af, at Pandion lukker og erstattes af Netfugl. Det er en eksisterende præmis, at 

deltagelse i Netfugl ikke kræver medlemskab af DOF. Samtidig kan vi iagttage, at 

andre organisationer opererer med færre medlemstyper og med muligheden for,  
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at medlemmerne laver månedlige indbetalinger. DOF må spørge sig selv, om vi 

tilbyder det, som medlemmerne efterspørger.  

 

Forslaget er, at de nuværende medlemskaber fortsat skal eksistere på nuværende 

vilkår, mens der fremadrettet tilbydes færre produkter. Peter Bonne Eriksen 

uddybede, at dette naturligvis ikke skal resultere i færre indtægter til DOF, 

tværtimod skal initiativet gerne løfte indtægtsgrundlaget. Derfor er vi nødt til at 

analysere, hvad en ny ordning vil betyde for DOFs indtægtsgrundlag. Ole Friis 

Larsen understregede, at det ikke blot drejer sig om forskellige kontingentsatser, 

men i lige så høj grad om, at DOF fremadrettet får et større behov for 

medlemsindtægter. 

Egon Østergaard spekulerede på, om den nuværende medlemsstruktur ikke 

fungerer ganske godt, som den er. Andreas Winding er tilhænger af det 

månedlige abonnement, som han kan se fungerer godt i andre sammenhænge. 

Han mener, at 50 kr. om måneden er en realistisk pris via betalingsservice. Lene 

Smith fremhævede, at der mangler analyser og økonomiske beregninger. 

Naturbeskyttelsesbidraget bør ligeledes tænkes ind i analysen. 

 

Hovedbestyrelsen ønskede, at der arbejdes videre i gruppen med et mere 

detaljeret beslutningsoplæg, inkl. de forventede økonomiske konsekvenser. 

 

b. Ansættelse af ny journalist, status.  

Sigrid Andersen orienterede om, at den ledige stilling som journalist slås op og 

forventes besat pr. 1. april 2020. Ole Friis Larsen foreslog, at der til 

stillingsopslaget tilføjes, at kendskab til arbejde med frivillige er en vigtig 

kvalifikation. Ole Friis Larsen blev bedt om at gå med i ansættelsesudvalget, 

hvilket han indvilgede i. 

 

6. Opstilling af HB-kandidater til repræsentantskabet 

På valg er Egon Østergaard, Peter Bonne Eriksen, Boris Schønfeldt, Kim Skelmose, Henrik 

Wejdling, Nils-Erik Norsker, Andreas Winding Mønsted. Inden 1. marts skal 

kandidaterne beslutte, om de vil stille op og indlevere en kort præsentationstekst.                                                                     

7. Foregående års hverveindsats, status  

Hovedbestyrelsen drøftede statusnotatet. Hans Meltofte konkluderede, at det er positivt, 

at 80% af medlemmerne er gået over på betalingsservice, derimod er det ikke  
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imponerende med indsamling af 53.000 kr. til Støt storken. Andreas Winding anbefalede, 

at Mobilepay tænkes langt mere ind i hvervningen og foreslog f.eks. 20 kr. for at være 

med på fugletur. 

8. Strategihandleplaner, status 

Sigrid Andersen havde opdateret strategihandleplanerne og påbegyndt 

implementeringen af Boris’ model for anskueliggørelse af fremdriften. Den nye grafiske 

præsentation fik ros, da den øger overskueligheden, og samtidig er den et godt 

arbejdsredskab for direktør og medarbejdere. 

9. Debatpunkter til forårets repræsentantskabsmøde, evt. forslag 

Hans Meltofte foreslog en debat om vindmøller med den begrundelse, at det er blevet et 

mantra, at DOF går ind for vedvarende energi, men alligevel protesteres der ofte i 

lokalafdelingerne over lokale vindmølleplaner. Henrik Wejdling og Ole Friis Larsen 

supplerede med, at solceller også er et relevant emne at debattere, da der opføres mange 

i disse år, og lokalafdelingerne får mange henvendelser om solceller. Peter Bonne Eriksen 

foreslog en kritisk, saglig debat om forstyrrelser i naturen, særligt: hvor meget viden er 

der, når det kommer til stykket?  

Direktøren viderebringer forslagene til Repræsentantskabets Forretningsudvalg, som 

mødes 18. marts. 

10. Eventuelt  

Den ny Rødliste blev omdelt af Henrik Wejdling. 


