Kort bestyrelsesmøde afholdt den 25. oktober 2011 i DOF Nordjylland.
Til stede: Thorkild Lund, Barbara Sejersen, Birgitte Speich, Vagn Gjerløv, Peter Lund Kristensen,
Henrik Møller Thomsen
Afbud: Ole Riis Jensen, Henrik Larsen
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde
2. Hjemmesiden
3. Orientering om Atlas 3
4. Skagen Fuglestation
Referat
Da der kun var 1 time til mødet, er der aftalt at øvrige punkter flyttes til næste bestyrelsesmøde til
den 1. december.
1. Referat fra sidste møde
Referatet fra sidste møde den 25. august er gået tabt i forbindelse med pc-nedbrud hos Henrik MT.
Det er besluttet ikke at gøre noget ud af at rekonstruere referatet.
2. Hjemmesiden
Den nye hjemmeside er nu gået i luften. Indtil videre med Peter, Henrik MT og Thorkild som
skribenter. Udseende og forslag til nye emner blev drøftet. Der skal etableres mulighed for at
tilmelde sig et nyhedsbrev samt email orientering om ture og møder for såvel lokalgrupper som hele
Nordjylland.
3. Atlas 3
Der arbejdes på at etablere rammer for gennemførelse af et nyt atlasprojekt, der omtales som Atlas
3. Projektet er tænkt at afløse det nuværende caretakerprojekt som dog i et endnu ukendt omfang
videreføres. Henrik MT og Birgitte havde været til orienteringsmøde i Odense, hvor det foreløbige
projekt var blevet drøftet. Der blev givet en orientering om mødet, og det ligger klart, at vi har en
stor opgave foran os. Det kommende projekt vil følge samme afgrænsning som de foregående to
atlasundersøgelser. Der er ca. 300 kvadrater i Nordjylland, så det bliver en stor opgave at mobilisere
tilstrækkeligt med optællere. Der skal arbejdes videre i bestyrelsen med at finde koordinatorer for
DOF Nordjylland og få fundet optællere. Selve projektet forventes at forløbe fra 2014 – 2017.
4. Skagen Fuglestation

Thorkild orienterede om materiale, han havde modtaget vedr. fremtidig strategi for fuglestationerne.
Der lægges op til, at DOF Nordjylland igen skal overtage ansvaret for Skagen Fuglestationen. Det
er dog ikke tydeligt, hvad der mere præcist menes hermed. Forslaget bliver præsenteret på
repræsentantskabsmødet i november.

