Referat af bestyrelsesmøde den 22. oktober 2012.
Til stede: Svend Erik Mikkelsen, Poul Erik Sperling, Peter Kristensen, Thorkild Lund, Barbara Sejersen,
Birgitte Speich, Henrik Møller Thomsen
Afbud: Ole Riis Jensen, Henrik Larsen
Specielt indbudte: Simon Siggaard Christensen, fra DNs ungdomsgruppe Michael og Martin
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
2. Siden sidst.
Thorkilds punkter dækket af dagsorden.
Mailgrupper til orientering om aktiviteter er startet op.
3. Økonomi
Barbara udleverede en oversigt.
Vi aftalte på august-mødet, at vi trækker klagegebyr fra Natur og miljøklagenævnet ud af
DIVERSE og laver en ekstra post KLAGEGEBYR. Det har Barbara så taget hensyn til i BUDGET
2013.
Barbara anfører udgift til Fugle og Dyr i Nordjylland som diverse post. Vi overvejer, hvordan
udgifter til klager skal føres fremover.
Der var lidt usikkerhed om husleje i Frederikshavn og Skillingbro. Det er tidligere vedtaget, at
udgiften betales af bestyrelsen.
4. Evaluering af mødet i Tofte
Thorkild har skrevet et referat. Opfølgning bl.a. i form af kontakt til medlemmer. Det kunne
være en idé at arbejde videre med at få lavet foldere om lokaliteter, hvor det vises, hvilke fugle
der kan ses et givet sted, lidt i stil med folderen fra Vaserne i København.
5. Gråmejserne
Som en udløber af mødet i Tofte har Poul Erik, Svend Erik og Tscherning Clausen startet
gråmejserne op med 1 møde om måneden. Der var 15 deltagere på første tur til Vejlerne.
Der har været et referat af turen på hjemmesiden. Fremover vil optællinger fra turen blive
tilgængelige på Dofbasen. Poul Erik nævnte, at gruppen har behov for en fane på Dofnords
hjemmeside. Peter og Poul Erik afklarer dette.
Næste tur er til Lille Vildmose. Der forventes lavet en mailliste.
6. Repræsentantskabsmødet den 17. og 18. nov. i Odense
Thorkild, Birgitte og Peter deltager.

7. Den kommende generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes i Aalborg onsdag den 27. februar. Lokalet er booket.
8. Vindmølleplanerne i Vendsyssel
Der er planer om etablering af møller ved Gårdbo sø. Thorkild har sendt brev til avisen plus
kommunen. Der har været indkaldt til møder i Frederikshavn kommune. Det er ikke muligt at
se, hvad der foregår.
Der er også planer om etablering af vindmøller ved Tamholt nær Sæby. Jan Tøttrup har haft
kontakt til Dronninglund kommune, da der yngler Rød Glente tæt på. Jan Tøttrup har kontakten
og har haft et møde om sagen.
9. Bro ved Vilsted sø
Thorkild orienterede om projektet. Gunnar har indvilget i, at der etableres en bro. Muligheden
for en transportpram blev også drøftet.
10. Skagen Fuglestation.
Simon deltager som repræsentant for det landsdækkende fuglestationsudvalg.
Økonomien er uafklaret. Simon og Thorkild er lovet at blive inviteret til næste møde. Der er
måske muligheder for en permanent station i det grå fyr ?
11. Besøg fra DNs fuglekassegruppe
Martin og Michael fra DNs fuglekassegruppe mødte op og deltog i punktet. Gruppen har flest
medlemmer, der læser biologi, men vil gerne sprede sig ud til nogle flere. De har sat fuglekasser
op på Egholm og holdt et møde med debat om bæredygtige fødevarer. Thorkild ville gerne
knytte kontakten mellem fuglekassegruppen og Aalborg kommune ift. isfuglekasser ved
Guldbækken. De blev anbefalet at rette kontakt til Klaus Dichmann i Sønderjylland.
Simon fortalte, at han har mulighed for at ringmærke derovre. Muligheden for en
ringmærkningstur blev drøftet. Der kunne evt. laves en fælles formidlingstur for medlemmer af
begge foreninger. Det blev aftalt, at DNs fuglekassegruppe kan sende et oplæg til Dofnord, hvis
de er interesseret i at få en annonce med. De håbede at kunne trække på DOFs ekspertise, hvis
de skal lave et tilsvarende projekt.
Thorkild orienterede lidt bredt om foreningen.
12. Fra fredningsnævnet
Thorkild er begyndt at få orienteringer om sager fra Fredningsnævnet. De fleste sager vælges
fra, da de er af mindre fuglemæssig betydning.
13. Outdormessen i Aalborg hallen
Der er messe den 8., 9. og 10. februar. Det blev besluttet at tilmelde DOF. Svend Erik, Birgitte,
Poul Erik og Thorkild er umiddelbart interesseret i at deltage.

14. Eventuelt.
Der er behov for en evaluering af hjemmesiden. Opsætning, indhold mv. Der skal afholdes et
separat møde om dette. Her bør der også drøftes, hvad og hvordan en evt. årsfolder til
generalforsamlingen kan se ud. Der er behov for opfølgning på antal besøgende på siden.
Simon vil gerne søge tilskud til net til brug for ringmærkningsaktivitet og ringmærkningskursus
ved Nordmandshage.

