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Velkommen til generalforsamling i DOF Sydvestjylland  

Da jeg skulle skrive den her årsberetning lagde jeg ud med at skrive en 

liste over de vigtigste punkter, som jeg i hvert fald skulle have med i 

beretningen, og da jeg begyndt på side tre med punkter kunne jeg godt 

se, at det slet ikke holde vand. 2018 har været et begivenhedsrigt år på 

godt og ondt, og set i DOF Sydvestjyllands perspektiv har der populært 

sagt været "knald på".  

Begivenhederne falder i to grupper. Dem der kommer fra det vi i det 

daglige kalder "store DOF" - altså Dansk Ornitologisk Forenings 

hovedafdeling i København, hvor hovedbestyrelsen og de forskellige 

udvalg så at sige "støber kuglerne" og understøtter arbejdet i de 13 

lokalafdelinger. Hovedbestyrelsen har fået to nye medlemmer - Andreas 

Winding Mønsted og Anders Horsten. Vi har måttet sige farvel til en 

næstformand Steffen Brøgger Jensen og sagt goddag til en ny Henrik 

Vejding.  

Vigtigste besked fra "hovedkvarteret" på Vesterbrogade er vel, at vi 

fastholder vores flotte medlemstal på landsplan. Det er flot i en tid, hvor 

mange andre grønne organisationer oplever tilbagegang.  

Vi er på nippet til at lancere et nyt online medlemssystem med egen 

hjemmeside. Det betyder, at man - når systemet søsættes - kan gå ind på 

sin egen profil under DOF og her foruden sine kontaktoplysninger også 

f.eks. udtrykke ønske om at deltage i det frivillige arbejde, markerer 

hvilke nyheder man specielt er interesseret i og i det hele taget 



skræddersy sit medlemsskab til DOF. Det ser godt ud, og jeg tror vi vil 

blive glade for systemet - når lige vi får lært at navigere i det. 

Der er optræk til en ny stor national artsportal lanceret af Miljøstyrelsen 

og Københavns Universitet. Hertil vil data fra DOF Basen automatisk blive 

overført og langt sammen med indberetning om alt fra den danske flora 

og fauna. Vi har været lidt nervøse for DOF Basens fremtid, men alt tyder 

på, at vi får en model, hvor vi fastholder og styrke DOF Basen - ligesom 

kvaliteten i DOF Basen skal løftes. 

På repræsentantskabsmødet i november i Odense var fuglestationerne til 

debat. Fokus og mange ressourcer har de seneste år - som I måske har 

bemærket - været centreret om fuglestationen i Skagen. Men der er en 

stadig større forståelse for, at DOF også bør hjælpe med at udvikle vores 

A-stationer herunder vores egen Blåvand Fuglestation. Der er afsat flere 

penge til stationerne, men det gør det som bekendt ikke alene. Hvordan 

skal fremtiden ser ud for stationerne?, hvordan skal vi finansiere dem? 

OSV. Vores tre A-stationer er meget forskellige, og vi skal tage 

udgangspunkt i vores egen station - og alle indspark og gode ideer 

modtages med kyshånd.  

DOF balancerer med et budget omkring de 42 millioner kroner, så vi 

driver efterhånden en pæn stor forretning. 

Der er vel også på sin plads lige at nævne, hvad vi alle sammen godt ved - 

det er valgår. Vi vil gerne have den grønne dagsorden højt placeret i 

valgkampen, og denne gang er der faktisk meget, der tyder på, at vi får 

vores ønske opfyldt. I den flodbølge af reformforslag fra regeringen, vi 

den seneste tid er blevet præsenteret for er grønne initiativer næsten 

druknet, men alle har vel bemærket udmeldingen fra Danmarks 

Naturfredningsforening OG Fødevare & Landbrug. Her er ikke mindst 

signalværdien i et samlet forslag til et grønne Danmark nok så vigtig at 



bemærke, at regeringen - og for den sags skyld også oppositionen - så har 

modtaget forslaget temmelig lunket skyldes formentlig samme 

valgrummel. Men de store linjer i forslaget, synes jeg, ser rigtig fornuftige 

ud også selv om det bliver et langt sejt træk - uanset, hvordan valget 

falder ud. 

Tilbage til vores egen boldbane. Vi indbød alle vores medlemmer til et 

arrangement i september på Vadehavscentret, og det blev en rigtig god 

dag, som vi har planer om at gentage. Medlemmernes dag er et tilbud om 

en kombination af et fuglefagligt indhold sat i en social ramme med 

fællesskab og hygge som de bærende elementer. Her kan alle 

medlemmer deltage på lige fod uanset, hvordan man dyrker sin interesse 

for fuglene. Vi vender tilbage med flere informationer, når 

detailplanlægningen begynder at falde på plads. 

Vi har fået nye kræfter i bestyrelsen, sådan som vores opstilling til 

valgene lidt senere vil vise. Karin Gustausen er gået ind i 

bestyrelsesarbejdet med en energi, som vi øvrige bestyrelsesmedlemmer 

har haft svært ved at matche, men som vi alle nyder godt af. Karin  og 

formidlingsgruppen står bag en stribe arrangementer i sidste år - både 

her på biblioteket og andre steder, og har allerede flere gode initiativer 

linet op til foråret. Samtidig fik vi sidste år Henrik Böhmer med til at 

"formalisere" sit allerede store arbejde for fuglesagen med en 

bestyrelsesplads. 

 På DOF Sydvestjyllands seneste bestyrelsesmøde lykkedes det at lokke 

yderligere to nye folk ind i bestyrelsen nemlig  Mathias Thiim og Arne 

Krogh Clausen der har meldt sig under fanerne - sidstnævnte indtræder i 

grønt råd i Esbjerg - og Mathias bliver ham vi skubber foran os, når vi 

bliver spurgt til vores ungdomsarbejde.  



Vores forskellige udvalg arbejder planmæssigt - og som altid 

overbebyrdet - med de projekter og initiativer, vi er involveret i. Atlas III 

er afsluttet, og vi kan måske senere få en lille statusrapport fra Sven 

Bødker eller Jens Ole Byskov, der har været primus-motor her, vi mangler 

stadig punkttællere - et hvervearrangement er blevet udskudt, men ikke 

droppet. Filsøovervågningen fortsætter i god gænge, og projekt Ørn 

varetages af Karin Gustausen og Jens Rye Larsen.  

Turgruppen med Søren Peder Nielsen og Kim Mogensen har fået lokket 

Niels Knudsen med som turledere og gruppen fortsætter med et 

imponerende turprogram både lokalt og regionalt - og med en udlandstur 

i foråret.  

Naturpolitisk udvalg er som udvalg presset, men med nye repræsentanter 

i grønt råd - vi har lige fået en melding fra Bent Jacobsen, der har tilbudt 

at indtage den ledige plads efter Ole Hansen i Varde - og med Arne Krogh 

Clausen i Esbjerg Kommunes grønne råd, er der god grund til at få 

revitaliseret udvalget. DOF Sydvestjylland er repræsenteret i grønt råd på 

Fanø af Kim Fischer, der samtidig er dybt involveret i projekt kystfugle 

sammen med Nationalpark Vadehavet. 

Alt i alt ser det rigtig fornuftigt ud, og hvis I nu sidder og tænker, hvorfor 

sagde han ikke noget om.... så har vi stadig et par timer, hvor alle er 

velkommen til at give deres besyv med. 

 

Jeg skal blot takke bestyrelsen for et godt samarbejde i 2018 - endnu en 

gang byde velkommen til de ny og så ønske alle et fuglerigt forår.   

 


