Hvordan man ikke opfører sig som DOF-medlem.
Skrevet af Bo Ryge Søresen. Publiceret 13. oktober 2012

Vi har fra Bo Ryge Sørensen modtaget nedenstående skrivelse, som vi på grund af tekstens
indhold har valgt at viderebringe her, med en kraftig opfordring til vore medlemmer altid
at optræde hensynsfuldt overfor andre, og respektere den private ejendomsret, også
selvom om dette nogle gange kan give en begrænsning i adgangen til at se netop det man
gerne vil:
Som der har været tilfældet de foregående år, rettede jeg igen i år, på vegne af DOF´s
Projekt Ørn, en henvendelse til Skanderborg Vandrehjem om tilladelse til at afholde
Ørnens Dag på vandrehjemmets område.
Efterfølgende modtog jeg en mail fra vandrehjemmets bestyrer, hvori han fortalte om en
episode som havde fundet sted i sommeren 2012, hvor nogle personer, uden tilladelse,
havde taget ophold indenfor vandrehjemmets område.
De pågældende personer havde, ifølge vandrehjemspersonalet, højlydt brokket sig over
støjen fra den igangværende græsslåning på vandrehjemmets arealer og givet udtryk for, at
de gerne ville have fred og ro til at iagttage ørnene ved søen. Overfor personalet havde de
oplyst, at de var DOF-medlemmer.
I min optik forholder det sig sådan, at et medlemskab af DOF forpligter og giver ikke
medlemmerne særrettigheder til at trænge ind på private arealer eller områder hvor der
i.h.t. lovgivningen ikke er adgang. Desværre og uheldigvis findes der formentlig personer
som er af den fejlagtige opfattelse, at de i kraft af deres DOF-medlemskab, kan færdes og
opføre sig som det passer dem. Imidlertid kan foreningen naturligvis ikke gøres ansvarlig
for, hvad medlemmerne render rundt og laver i deres fritid. I sig selv et urimeligt krav og
en umulig opgave
For god ordens skyld skal det bemærkes, at de pågældende personers udsagn om, at de var
DOF-medlemmer, p.t. hverken kan be- eller afkræftes Men skulle det være tilfældet, er en
sådan opførsel helt uacceptabel og meget skadeligt for foreningens omdømme.
I øvrigt medførte episoden en længere dialog med vandrehjemmets bestyrer som endelig til
sidst gav tilsagn om, at vi igen måtte anvende vandrehjemmet område til afholdelse af
Ørnens Dag 2013.
På vegne af Projekt Ørn Bo Ryge Sørensen

