Funktionsbeskrivelse for DOF’s kommunerepræsentanter
Det er afgørende vigtigt for Dansk Ornitologisk Forening at være repræsenteret i landets kommuner
efter strukturreformen, fordi mange af det offentliges forpligtelser på naturbeskyttelsesområdet i
dag ligger ude i kommunerne.
Udpegning af kommunerepræsentanten
Kommunerepræsentanten udpeges af lokalafdelingens bestyrelse, over for hvem
kommunerepræsentanten er ansvarlig.
Kommunerepræsentantens funktion
Kommunerepræsentantens funktion er at varetage Dansk Ornitologisk Forenings interesser,
repræsenteret ved lokalafdelingens bestyrelse*, inden for den pågældende kommunes område.
Kommunerepræsentantens opgaver
Kommunerepræsentanten er DOF’s kontaktperson til kommunen og dens borgere.**
Kommunerepræsentanten varetager DOF’s og fuglesagens interesser i forhold til kommunen,
herunder deltagelse i dialog med politikere, embedsmænd og borgere.
Kommunerepræsentanten eller dennes suppleant deltager i grønt råds møder, evt. også andre fora,
og samarbejder med andre parter om at fremme varetagelse af fugle‐ og naturbeskyttelse.
Kommunerepræsentanten vurderer i samarbejde med lokalbestyrelsen fugle‐ og naturbeskyttelse i
forhold til lokalplaner, fredningssager og andre sager, hvor DOF (oftest) er høringsberettiget part.
Det er op til lokalbestyrelsen at udarbejde en intern arbejdsgang for behandling af disse sager,
herunder hvordan andre lokale DOF‐parter som caretakere m.v. inddrages.
Kontakten til lokalafdelingen
Lokalafdelingens bestyrelse er forpligtet til løbende dialog med kommunerepræsentanterne om
varetagelse af deres opgaver og lokalafdelingens naturpolitiske prioriteter.
Kommunerepræsentanten er forpligtet til at sikre sig mandat til at varetage DOF’s interesser og skal
derfor altid kontakte lokalafdelingens bestyrelse i tvivlsspørgsmål.
Kontakten til hovedbestyrelsen
DOF’s hovedbestyrelse, oftest repræsenteret ved personalet i Fuglenes Hus, er forpligtet til at stille
viden og assistance til rådighed for kommunerepræsentanten, så hun/han kan løse sine opgaver i
foreningens interesse.
DOF tilbyder jævnligt sine kommunerepræsentanter kurser og anden faglig opdatering.

* I nogle lokalafdelinger sker kontakten mellem kommunerepræsentanten og lokalafdelingen
igennem et naturpolitisk udvalg eller lignende. Det er dog stadig lokalafdelingens bestyrelse, der
overordnet set tegner DOF’s interesser inden for lokalafdelingens område.
**Det skal fremgå af referat fra lokalafdelingens bestyrelsesmøder, at kommunerepræsentanten har
fuldmagt til at være DOF’s officielle repræsentant i den pågældende kommune. Mandatet skal
fornyes i forbindelse med bestyrelsens konstituering efter den årlige generalforsamling.

Vedtaget af Hovedbestyrelsen, april 2009.

