
Bestyrelsesmøde i Aalborg, den 1. december 2011, kl. 19.00 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af ”referat” 
2. Valg af referent (HMT kommer først klokken 20) 
3. Siden sidst, herunder referat fra rep. mødet 
4. Økonomi 
5. Generalforsamlingen 
6. Klagesager 
7. Altasprojektets opstart 
8.  Evt. 

Til stede var:  Thorkild Lund, Ole Riis, Birgitte Speich, Barbara Sejersen, Henrik Larsen, 
Peter Lund Kristensen, Vagn Gjerløv. 

Henrik Møller Thomsen mødte lidt senere. 

Referat af mødet: 

 Ad 1. Godkendelse af ”referat” 
Der var ingen kommentarer til seneste referat. 

Ad 2. Valg af referent (HMT kommer først klokken 20) 
Vagn tager referat. 

Ad 3. Siden sidst, herunder bl.a. referat fra rep. mødet 
-          DOF nøgle blev drøftet. Rettelser er indsendt til DOF. 

-          Klagegebyr nedsættes fra kr. 3000 til kr. 500 

-          På et møde i Naturcenter Fosdalen, blev plan for oprettelse af et Plejelaug drøftet 

Jørgen Jensen, Åbybro indkalder senere til en stiftende generalforsamling. Thorkild vil deltage. 

-          Tilladelse til skalleindvinding (ved østkysten & ved Egense) udløber 31.12.11. 

Thorkild er obs på sagens udvikling. (Tidligere klage var forgæves grundet for sen indbetaling af 
gebyr på 500 kr.) 

-          Ungdomsmedlem Asger blev drøftet, herunder også emnet om Simons kursus til næste 
efterår 

-          Skagen Fuglestation: 

Oplæg fra Kurt vedr. fuglestationerne blev vedtaget på rep. mødet. 

DOF Nordjylland ønsker ikke at påtage sig det økonomiske ansvar for en Skagen Fuglestation. 



Konklusionen er den, at der ikke købes hus i Skagen 

Thorkild vil deltage i et møde i januar om netop Skagen Fuglestation 

 Ad 4. Økonomi 

Skal evt. klagegebyrer indregnes i budgettet 

Regnskab ultimo nov. 2011 (udsendt inden bestyrelsesmødet) blev ganske kort drøftet, især 
forholdet omkring 2 muligheder for opstilling af regnskab vedr. beløb for klager. Gebyrerne vil 
blive betalt hen over driftsregnskabet og vil dermed også reducere egenkapitalen, indtil refusion vil 
ske gennem tilbagebetaling af gebyret eller gennem DOF, Kbhvn. Det blev nævnt, at beløbet 
fremover vil figurere som en almindelig oplysning med beløbsstørrelse. 

Gebyr på kr. 500 til Naturklagenævnet i sag fra 2009 vil blive refunderet i løbet af en måneds tid, da 
der nu er truffet en afgørelse, der giver DOF Nordjylland medhold. 

Der var ingen kommentarer til fremsendte budget for 2012. 

Ad 5. Generalforsamlingen 

* Indholdet af heftet 

* Råskitse til beretning fremlagt af TL 

Den fremsendte beretning fra formanden blev drøftet. Der mangler endnu et par afsnit, som kræver 
en lille indsats fra et par bestyrelsesmedlemmer. Disse fremsendes til formanden snarest muligt. 

Afsnit om ynglende sangsvaner vil blive formuleret og indsat i beretningen. 

Der blev kort orienteret om mulige emner for nye bestyrelsesmedlemmer. 

Ad 6. Klagesager 

* Gaslageret i Ll. Thorup – fælles klage med DOFnordvest 

* Placering af betonfragmenteringsanlæg i Rold Skov 

Thorkild laver klage vedr. betonfrakmenteringen i Rold Skov (fjernelse af gamle depoter). 

DOF Nordjylland deltager også i klage sammen med DOF Nordvestjylland vedr. saltudskylningen 
til Hjarbæk Fjord fra gaslageret i Lille Thorup. 

Ad 7. Altasprojektets opstart 

Henrik MT gav en bred orientering om Atlas projektet og Birgitte Speich supplerede med sine 
optegnelser fra mødet om emnet. Projektet forventes opstartet i 2014, og det blev oplyst, at der 
bliver afholdt et seminar næste år. Mulige emner til arbejdet blev drøftet, men det blev også 



konkluderet, at det vil blive en vanskelig opgave med at finde tilstrækkeligt antal personer til 
opgaven. 

Ad 8. Eventuelt 

Barbara kunne meddele, at hun har deltaget i mødet i det Grønne Råd i Rebild Kommune, og 
ønskede gerne emner og ideer til projekter, som kunne være relevant at fremføre. Hertil blev nævnt 
eksempelvis: hvad er kommunens plejeplaner for deres Natura 2000 områder & § 3 områder, 
Fugletårne o. lign. 

Henrik Larsen ønskede en debat om DOF Nordjyllands holdning til udspil omkring det emne at 
udtage lavtliggende arealer i stedet for at anvende andre løsninger. Hertil blev nævnt, at emnet 
endnu var så nyt og dermed heller ikke gennemarbejdet til yderligere diskussion. 


