
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar 2013 kl.19 i Aalborg 

Til stede: Ole Riis Jensen, Thorkild Lund, Svend Erik Mikkelsen, Poul Erik Sperling, Barbara, 

Birgitte Speich, Peter Kristensen, Henrik Møller Thomsen. Afbud: Henrik Larsen. Under punkt 5. 

Ulf Klemmetsby. 

1. Godkendelse af referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Siden sidst. 

Foreningens adresse er blevet ændret i CVR-registret. Der henvises nu til Barbaras 

adresse. Der arbejdes stadig på at få tilknyttet CVR-numret til det rette konto. 

Barbara har været til møde i grønt råd. Der holdes klimamesse i 2014, hvor bl.a. Aalborg 

Kommune giver bidrag til messen. DN har en sag vedr. en gylletank placeret tæt ved 

Gravlev sø, hvor Barbara og Vagn Gjerløv følger sagen. 

 

Poul Erik har haft endnu en vellykket gråmejsetur. 

 

3. Økonomi. 

Regnskab for 2012 blev runddelt sammen med forslag til budget. PR forhøjes til 5000 kr. til 

dækning af udgifter i forbindelse med Outdoor messen. Det blev drøftet at indkøbe to nye 

projektorer til diasfremvisning. Der afsættes 20.000 kr i budgettet, halvdelen dækkes af 

bestyrelsen, resten dækkes af de respektive lokalgrupper (Hjørring og Aalborg).  

 

4. Generalforsamling. 

Erik Højgaard Larsen træder ind som suppleant.  

Valg til repræsentantskab skal medtages på dagsorden til generalforsamlingen. Peter 

fortsætter, og Poul Erik vil evt. træde ind. 

 

5. Aalborg gruppen – Ulf Klemmetsby deltog under punktet. 

Ulf var inviteret, da han og Hans trækker sig fra Aalborg gruppen med sæsonens 

afslutning, og der kun er Mogens og Henrik T. tilbage i Aalborg gruppen, hvilket er for få. 

Der har været annonceret efter nye medlemmer, der endnu ikke har givet klart positive 

tilbagemeldinger. Problemet er lidt det samme i Hjørring og Frederikshavn. Alle opfordres 

igen til at melde ind med forslag til navne.  

Ulf Klemmetsby har efter mødet bedt om, at vi får kontaktet folk inden 4. marts, hvor der er 

næste møde i Aalborg gruppen 

 

6. Outdoor 2013. 

Udstillingsmateriale er stillet op. 1000 brochurer om kirkeuglen samt masser af 

isfuglebrochurer. Der mangler folk, fredag 14 – 19, lørdag 10 – 17, søndag 10 – 17. 

 

7. Gaardbo sø. 

Thorkild berettede om møderne vedr. Gaardbo sø. Der har været meget opmærksomhed 

om sagen. Den valgte placering er stort set den mest uheldige. Enighed i bestyrelsen om at 



kampen skal føres. 

 

8. Skagen Fuglestation. 

Thorkild orienterede om status for Fuglestationen. Jan Ejlsted kommer med en 

tilbagemelding om økonomi i projektet for fuglestationen den 11. februar. Derefter deltager 

Thorkild i et møde med Jan Ejlsted og fuglestationsudvalget om Skagen fuglestations 

fremtid. Det blev besluttet, at bestyrelsen for lokalafdelingen skal være involveret i videre 

møder og aftaler om sagen. Eksempelvis skal lokalafdelingen være involveret i budget for 

driften, forretningsgang for den daglige drift af fuglestationen, handlingsplan for 

fuglestationen mv. 

 

Det blev besluttet, at bestyrelsens ønske til fuglestationen er, at der bliver en base og 

samlingssted for alle DOF medlemmerne, samt at bestyrelsen er involveret i fuglestationen, 

og at der bliver publiceret artikler fra stationen. Der skal også være udadvendte aktiviteter 

ift. offentligheden. Naturstyrelsen har ifølge Thorkild tilsvarende ønsker. 

 

9. Evaluering af hjemmesidemødet. 

Peter orienterede om mødet, der blev afholdt i Skillingbro naturcenter. Mødet har allerede 

afstedkommet ændringer af siden. Det blev i forbindelse med mødet besluttet, at der skal 

udarbejdes lokalitetsbeskrivelser.  

Det blev besluttet, at vi fremover skal have et tilsvarende møde 1 gang pr. år. 

 

10. Nyt fra DNs studentergruppe. 

De vil gerne sætte isfuglekasse op ved Guldbækken. Der holdes et møde den 28. marts i 

Aalborg kommune med Esben Buch, hvor Thorkild deltager. Her skal de nærmere rammer 

for projektet fastlægges. 

 

Der kommer 20 biologistuderende til Lille Vildmosetårnet i forbindelse med Ørnens dag.  

 

11. Tilbud fra fuglenes hus om kursusmaterialer mm. 

Bestyrelsen har modtaget et tilbud om at modtage kursusmaterialer. Vi vil gerne modtage 

det, når det foreligger.  

 

12. Eventuelt. 

Intet. 

 


