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REFERAT 
Dansk Ornitologisk Forenings Repræsentantskab 

 

 

 

1. Valg af dirigenter og referenter 

 

Jette Reeh og John Hansen blev valgt som dirigenter og ordstyrere. Som referenter blev valgt 

ansatte fra Fuglenes Hus: Lars Engmark, Knud Flensted, Sigrid Andersen, Jacob Jensen, Karina 

Demuth og Mia Ilander Albrektsen. Mødet var bekendtgjort rettidigt, materialer var udsendt 

rettidigt, og der var tilmeldt 55 stemmeberettigede deltagere. Dirigenten konkluderede, at 

forsamlingen var lovlig til at foretage beslutninger. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra seneste møde 

 

Referat blev godkendt. 

 

4. Formandens beretning  

 

Egon Østergaard orienterede om, at efter en periode med opgang er DOF’s økonomi påvirket af 

krigen i Europa, energikrisen og den generelle økonomiske afmatning. Naturbutikkens omsætning 

og resultat bliver derfor mindre end budgettere. Dels fordi butikkens kunder holder mere på 

pengene og dels fordi udgifterne til drift (energipriser og indkøb af varer) er steget. Den 

økonomiske krise har samtidig betydet et medlemsfald, så det samlede medlemstal lander på 

17.512 pr. 31. oktober 2022.  

 

For at DOF kan bevare sin ret til at modtage fradragsberettigede gaver og løbende ydelser, kræver 

Skattestyrelsen en mindre ændring af vores vedtægter. Ændringen er enstemmigt godkendt efter 

to ekstraordinære rep. møder, men der udestår en mindre konsekvensrettelse, derfor er emnet 

atter sat på dagsordenen. 

 

DOF deltog sammen med DOF Nordjylland og DOF Nordvestjylland i Naturmødet 2022 i Hirtshals 

19.-21. maj og var godt repræsenteret med indlæg og debatter på de forskellige scener. Temaet på 

DOF-standen var rovfugle.  

Jacob Jensen er tiltrådt som ny afdelingsleder i Naturfaglig afdeling. I forbindelse med ansættelse 

af ny direktør har Sigrid Andersen og Lars Engmark i den forgangne periode haft øgende opgaver i 
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Fugleværnsfonden, hvor Thomas Færgeman nu er tiltrådt som ny direktør. Det er planen at ansætte 

en ekstra naturpolitisk medarbejder i DOF i 2023. 

 

En del lokalafdelinger har 50-års jubilæer at fejre i 2022/2023. Formanden ønskede tillykke til 

følgende: DOF København 3. maj. DOF Fyn 9. maj. DOF Østjylland 30. august. DOF Nordjylland 3. 

oktober. DOF Vestsjælland 5. oktober. DOF Vestjylland 25. oktober. DOF Sydvestjylland 20. januar 

23. DOF Sydøstjylland 27. februar 23. DOF Storstrøm 27. februar 23. DOF Nordvestjylland 6. juni. 

 

Ørneklubben for de 6-12 årige har pr. 8. november 460 medlemmer. Protektor for Ørneklubben i 

2022 er Sebastian Klein. 

 

Hjemmesiden Danmarks Fugle 2.0. er i efteråret lanceret i en ny, opdateret, brugervenlig og visuelt 

gennemarbejdet version og har fået en meget flot modtagelse. Projektet er støttet af 15. Juni 

Fonden.  

 

Bogen ”Systematisk oversigt over Danmarks Fugle 1800-2019” er udkommet, ligeledes med støtte 

fra 15. juni Fonden. Udgivelsen er fejret med en reception umiddelbart før repræsentantskabs-

mødet. Formanden takkede forfatterne og de mange bidragydere til bogen. 

 

FugleForAlle er støttet af Nordea-fonden, og har som formål at fremme at flere bedsteforældre og 

forældre afholder fugleture for børn. Fokus har i 2022 været - i samarbejde med lokalforeningerne 

- at rekruttere og støtte frivillige fugleambassadører til formidling i børnehøjde. Man kan se mere 

om projektet på www.fugleforalle.dk. 

 

Punkttællingsprogram 2.0 løber fra 2020 til 2023 og er støttet af Aage V. Jensen Naturfond. 

Projektet omfatter spontantællinger, tidlige tællinger og nattællinger og de indtastede 

observationer bruges til løbende at skaffe viden om de almindelige fuglearters bestandsudvikling 

og til at sammenligne metoden med de eksisterende punkttællinger. I 2022 har der derudover 

været arbejdet med afprøvning af soundscape-undersøgelser, dvs. automatiske lydoptagelser som 

supplement til de klassiske optællingsmetoder. Årsmødet for punkttællere blev afholdt i Hanstholm 

i november. 

 

Om samarbejdet med Danmarks Jægerforbund (DJ) fortalte formanden, at DOF og DJ med støtte 

fra 15. Juni Fonden er gået sammen om projektet ’Fælles fokus på de danske rovfugle’. Formålet er 

at modvirke drab på rovfugle ved at komme misforståelser til livs gennem formidling om 

rovfuglenes biologi og rolle i naturen. I 2022 har samarbejdet resulteret i en fælles konference 25. 

august i Jagtens Hus, en podcast med formand for Vildtforvaltningsrådet, Jan Eriksen om 

rovfuglenes rolle i naturen og samfundet samt en række fælles artikler om rovfugle i magasinerne 

Jæger og Fugle & Natur samt en serie videoer om rovfuglearter produceret bl.a. til jagtprøven.  

 

http://www.fugleforalle.dk/
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Peter Lange fortsætter som redaktør af Fugleåret og fra 2024 afløser Jørgen Staarup Christensen 

ham som redaktør for Årsrapporten. Ca. 800 medlemmer modtager i dag publikationen. Det er 

ønsket at øge dette tal, og det er nu bl.a. blevet lettere at bestille Fugleåret på ’Min side’.  

 

En stor gruppe af Danmarks grønne organisationer, herunder DOF, er gået sammen om et ønske 

om en Biodiversitetslov. 

Det er fremover et krav fra EU (CAP 2023-2027) at der skal være 4% ikke-produktive arealer på de 

enkelte gårde. Landbrugsgruppen har derfor udarbejdelse folderen ’Fuglevenlig brak - en 

praksisnær guide’, som kan læses her: https://pub.dof.dk/publikationer/447/download/2022-

fuglevenlig-brak-en-praksisnaer-guide 

 

Naturpolitisk Udvalg har udvalgt fokusområder for de kommende år:  

➢ Mere natur i landbrugslandet, i halvnatur og produktionslandskabet  

➢ Den vilde og oprindelig natur  

➢ Rastende og ynglende fugle ved hav og kyst. 

 

Formanden har afholdt møde med Naturstyrelsens direktion om sommerskovning og pas på kort 

ligesom Bekendtgørelse om jagt med rovfugle er blevet evalueret og behandlet i 

Vildtforvaltningsrådet. 

Formanden glædede sig over at DOF nu er repræsenteret i alle de 15 naturnationalparkers 

arbejdsgrupper. 

 

Hovedbestyrelsen har bevilget Internationalt Udvalg 100.000 kr. til færdiggørelse i 2023 af DOF’s 

mangeårige indsats i Ghana. Afslutningsvist fortalte formanden at BirdLife International fejrer 100-

års jubilæum i 2022. 

 

5. a Budget I, 2023  

Lars Engmark præsenterede budgetversion 1 for det kommende år. Der budgetteres med en 

omsætning på 50,1 mio. kr. og et negativt resultat for året på 184 t.kr. Baseret på 

repræsentantskabets tidligere beslutning, planlægger vi, at DOF har en disponibel egenkapital på 

omkring 8,0 mio. kr. i de kommende tre budgetår. Der budgetteres endvidere med at DOF har 

18.500 medlemmer i 2023, hvervningen vil primært foregå via de sociale medier og gennem 

Naturbutikken. Der budgetteres med, at 2.200 personer betaler naturbeskyttelsesbidrag i 2023 og 

indtægterne herfra forventes at være 1,9 mio. kr. Der budgetteres med at Naturbutikken får en 

omsætning på 18,0 mio. kr. og et nettoresultat på 1,3 mio. kr. i 2023. I 2023 vil Naturbutikken få 

flere nye typer af kikkerter og teleskoper indenfor DOF BirdLife optik. 

https://pub.dof.dk/publikationer/447/download/2022-fuglevenlig-brak-en-praksisnaer-guide
https://pub.dof.dk/publikationer/447/download/2022-fuglevenlig-brak-en-praksisnaer-guide
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Der budgetteres med at DOF får et tilskud fra Friluftsrådet på 1,750 mio. kr. Tilskuddet har tidligere 

været højere, men størrelsen på DOFs egenkapital er pt. en bremse for at DOF kan opnå fuldt 

tilskud.  

Vi får i 2023 en ny version af ”Min Side”, som er koblet sammen med et nyt administrationssystem 

og ny webshop til Naturbutikkens kunder. Det vil være samme adgangskode man bruger til 

webshop og Min Side.  

DOF har bilag liggende i fysisk form, men en ny bogføringslov pålægger nu virksomheder at 

bogføre digitalt. Derfor skal både ansatte og frivillige fremover håndtere kørselsbilag og refusion af 

udlæg elektronisk. Sekretariatet sørger for, at der laves udførlige brugervejledninger til formålet i 

god tid inden ordningen træder i kraft i DOF. 

Der er indgået en samarbejdsaftale med Fuglebingo, så DOF fremover kan reklamere på App’en. 

Fuglebingo er en underholdende App til smartphone, hvor man sammen med andre brugere kan 

dyste om point, som man opnår, ved at registrere sine fund af fugle og andre dyr, når man er på 

tur. 

En anlægsinvestering, der muligvis må udskydes, er den tiltrængte udvendige vedligeholdelse af 

Fuglenes Hus. Det er imidlertid dyrt at låne penge i banken pt., så Forretningsudvalget vil drøfte en 

udskydelse af arbejdet på førstkommende møde. 

Usikkerhederne i budgettet for 2023 er bl.a. om den nedsatte købelyst i Naturbutikken, som gør sig 

gældende i efteråret 2022, vil fortsætte i det nye år. Det er desuden et usikkerhedsmoment om 

flere medlemmer melder sig ud af foreningen. Vi har i indeværende år frem til 31. oktober 2022 

tabt 684 medlemmer. 

5. b Fastsættelse af kontingenter  

Lars Engmark havde i det fremlagte budget anvendt den forudsætning, at kontingenterne for 

medlemskab i 2023 er uændrede. 

På den baggrund godkendte repræsentantskabet budget version 1 for 2023. 

6 Konsekvensrettelse af vedtægter 

 

Repræsentantskabet har i sommeren 2022 ved to skriftlige afstemninger besluttet en 

vedtægtsændring. Direktøren oplyste, at der dog fortsat, ifølge Skattestyrelsen, udestår en 

konsekvensrettelse af opløsningsbestemmelsen i DOFs vedtægter. Baggrunden for lovgivningen 

vedrørende opløsningsbestemmelser er bl.a. at forhindre at danske skattefordele ved 
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fradragsberettigede gaver og ydelser skal komme organisationer eller personer udenfor EU til 

gode. Derfor skal det præciseres, at midlerne ved foreningens opløsning forbliver indenfor EU/EØS. 

 

DOFs nye vedtægt §16 stk. 2 bringes her i sin fulde ordlyd: 

På det sidste repræsentantskabsmøde træffer repræsentantskabet afgørelse om anvendelse af 

foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål, dog kun indenfor EU. Denne 

afgørelse kræver også et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer. Hvis dette flertal ikke opnås, overføres 

foreningens midler til en BirdLife partner i EU. 

Forslag blev enstemmigt vedtaget. Jørn Vinther Sørensen gjorde opmærksom på, at datoen på 

vedtægterne skal rettes. 

 

7. Ørneklubture  

 

Hvordan sikrer DOF at der er lokale turledere til Ørneklubbens mange små nye medlemmer? Jakob 

B. Frederiksen fortalte, at det er en del af planen for projekt FugleForAlle, at et netværk for dem, 

der vil holde ture for børn opbygges og prioriteres. Netværket kalder sig Fugleambassadørerne, de 

viste en video om deres arbejde og Michael Bjerregaard fra DOF Fyn fortalte sine erfaringer med at 

tage børn ud på tur i naturen.  

Alle skal være trygge ved at afholde fugleaktiviteter for børn. Derfor vil der blive afholdt en række 

workshops for interesserede, hvor man deler erfaringer og får nye kompetencer. Stig Kristensen, 

der er ny fugleambassadør, fortalte om, hvordan han blev rekrutteret i DOF Vestjylland; første tur 

var vellykket, trods tåge og alle fik en god oplevelse. Det er ikke svært eller vanskeligt at være 

Fugleambassadør. 

Der er i løbet af 2022 afholdt 44 Ørneklubture for børn. Vi har imidlertid brug for mange flere 

voksne, der kan bidrage i alle lokalafdelinger. Alle bedes bidrage med at rekruttere 

Fugleambassadører, gerne via lokalafdelingerne. Alle interesserede kan kontakte Jakob B. 

Frederiksen på mail jbf@dof.dk. 

For at sikre bredest mulig opbakning vil budskabet blive spredt via nyhedsbreve, et tematillæg til 

Fugle & Natur i starten af 2023 samt små film. 

 

8. Fremtidig IT-udvikling i DOF 

 

Timme Nyegaard gjorde rede for personalet og opgaverne omhandlende IT-udvikling i DOF.  

De to store, aktuelle IT-udviklingsopgaver for 2023 er ny App til fugleoptælling ”Spontantællinger” 

samt en ny søgefunktion og ny indtastningsapp til DOFbasen. Der er allokeret mange ressourcer til 

DOFbasen, men forsinkelser på andre store IT-udviklingsopgaver har gjort det svært at effektuere 

målene. Vedligehold lægger desuden beslag på arbejdsressourcer, men er ofte ikke finansieret. 

Lasse Braae mindede om at der bør afsættes IT-udviklingsmidler når DOF søger nye projekter.  

Bjarne Nielsen forklarede, at DOFbasekoordinatorerne har mange forskellige og varierende 

kompetencer og alle er frivillige.   

mailto:jbf@dof.dk
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Jette Reeh ville vide, hvordan brugeren kan se, om en bemærkning til en observation kommer fra 

DOFbasens kvalitetsudvalg. Timme Nyegaard svarede, at kun DOFbasens kvalitetsudvalg kan sætte 

spørgsmål til behandling og oprette forumtråde, hvorfra der kommer henvendelser. Men alle 

brugere af DOFbasen kan sende en besked til en anden bruger, hvis man er logget ind. Denne vil 

kun fremstå som en almindelig mail. 

 

9. Danmarks Fugle, ny hjemmeside 

 

Timme Nyegaard gennemgik historien bag hjemmesider fra DOF om Danmarks Fugle, som 

startede i 2005. Den nye hjemmeside er finansieret af 15. Juni Fonden. Han præsenterede siderne, 

som kan ses her: https://dofbasen.dk/danmarksfugle/ 

 

Fotografier af fuglene fra Netfugl kan ikke anvendes på Danmarks Fugle, da DOF ikke har 

rettigheder til fotografierne. Men der linkes til dem fra bunden af hvert artsopslag på hjemmesiden. 

 

10. Fuglestationspraktik 

 

Punktet var en fortsættelse af en drøftelse i foråret, initieret af DOF København. Henning Ettrup 

præsenterede et forslag, der gik ud på, at lokalafdelingerne hjælper og støtter unge DOF-

medlemmer til at komme på praktikophold på fuglestationerne. Det kan ske ved, at 

lokalafdelingerne årligt afsætter et støttebeløb hertil. Hvis ikke de kommer til udbetaling et år kan 

det opspares til et større beløb over flere år, hvilket især kan være aktuelt for mindre 

lokalafdelinger. 

 

Bo Kayser og Ole Bøgh Vinther støttede forslaget. Ole Friis Larsen plæderede for at det er godt, 

hvis det er lokalafdelingerne der uddeler pengene. Det styrker de unge medlemmers tilknytning til 

lokalafdelingerne. Jens Christensen udtrykte bekymring for at det var belastende for mindre 

lokalafdelinger som DOF Bornholm. Tue Brix opfordrede til at man finder en solidarisk løsning. 

Luise Ekberg mente, at det var en god ide, men at midlerne burde uddeles fra centralt hold. Henrik 

Kalckar ønskede Kelds Nor Fuglestation med i programmet. Kim Fischer ville vide om prisen for 

ophold på fuglestationerne overhovedet en udfordring for de unge.  

Egon Østergaard udtrykte forståelse for, at det kan være svært at finde midlerne, og at der ska 

prioriteres. Han mindede om at den arvede pulje til fuglestationerne vil være opbrugt ultimo 2023.  

 

Henning Ettrup og DOF København udarbejder et nyt forslag til fremlæggelse på næste 

repræsentantskabsmøde (foråret 2023). 

 

 

 

 

 

https://dofbasen.dk/danmarksfugle/
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11. DOFs Klima og biodiversitetsfond  

 

Hans Meltofte og Alex Rosendahl orienterede om arbejdet i DOF’s Klima- og Biodiversitetsfond. 

Der indsamles støt flere midler, der formidles videre til bl.a. Jocotoco-fonden i Ecuador, der 

forvalter 16 reservater på i alt 230 km2. 

 

12. Beretninger fra faste udvalg og faglige grupper 

 

Videnskabeligt Udvalg 

Anders Tøttrup fortalte om arbejdet i Videnskabeligt Udvalg og at der er 40% kvinder i udvalget, 

hvilket glæder ham. Videnskabeligt Udvalg ønsker at starte et redeovervågningsprojekt. Ole Bøgh 

Vinter spurgte om ægsamlingen på Naturhistorisk Museum kunne indgå, men Anders Tøttrup 

fortalte, at æggesamlinger har relativ lidt værdi for projektet. Bo Kayser og Per Ekberg foreslog at 

ligesom med ringmærkning, så burde man have en licens til at kigge i fuglereder. Lasse Braae 

ønskede en vejledning til hvordan, det bør gøres. En sådan vejledning findes fra lignende projekt i 

Storbritannien, som har kørt i mange år. Kim Fischer mente at projektet skal have opbakning. 

 

Rovfuglegruppen 

Per Ekberg savner yngre medlemmer til gruppen. Hans Meltofte kunne oplyse at der i anledning af 

Rovfuglegruppens 50-års jubilæum kommer en omtale i DOFT. 

 

Rapportgruppen 

Lasse Braae efterlyste lokale bearbejdninger af fugledata. Han mente at der bør tages 

udgangspunkt i de mange data i DOFbasen som DOF skal blive bedre til bearbejde og formidle.  

Liva Bonnesen spurgte om DKY som blev oprettet til sikring af ynglefugledata. Egon Østergaard 

svarede at den er sat på standby af hovedbestyrelsen. 

 

Hans Meltofte meddelte, at der i det kommende nummer af DOFT er et essay om Jon Fjeldså i 

anledning af dennes 80-års fødselsdag. 

 

13. Skagen Fuglestations bestyrelse, genvalg af Hans Christophersen 

 

Hans Christophersen blev genvalgt. 

 

14. Kongeørne GPS-projekt. Oplæg ved Anders Tøttrup, Deputy Museum Director and Head 

of Citizen Science. Statens Naturhistoriske Museum. 

 

Anders Tøttrup holdt et meget spændende foredrag med præsentation af nogle af de mange 

resultater fra projektet. Projektet stopper nu på grund af pres udefra på Aage V. Jensen Naturfond, 

der har finansieret projektet. 
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15. Fastlæggelse af de næste 2 repræsentantskabsmøder  

 

Repræsentantskabsmødet i foråret 2023 bliver afholdt 22.-23. april på Comwell Hotel Rebild Bakker 

Repræsentantskabsmødet i efteråret 2023 bliver afholdt 18.-19. november 2023 på Dalum 

Landbrugsskole.  

 

16. Eventuelt 

 

Egon Østergaard takkede for et godt møde. 

 

 

 

 


