
 

 

DOF Nordjylland 

 

Bestyrelsesmøde i Aalborg onsdag d. 5.02.2014 klokken 19 

 

Til stede: Thorkild, Lars, Peter Kristensen, Poul Erik, Svend Erik, Simon, Peter Østrin, Ole, Henrik 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

2. Sudeb sudst, 

3. Økonomi 

4. Generalforsamlingen 

 Beretningen 

 Vedtægtændringer 

 Best. Indstilling af valg til nye medlemmer 

 Oversigt over tillidsposter 

 Hæfte m. beretning 

5. Heldagssminar for bestyrelsen (Peter) 

6. Atlas III 

 Atlaslejr 

7. Det grå fyr/Skagen fuglestation 

8. Lille Vildmosefredningen 

9. Kirkeuglemøde 

10. Vindmøllepark Sæby 

11. DOF Københavns henvendelse til lokalafdelingen 

12. Evt.  

 

 

Thorkild 

 

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

 

2. Siden sidst 

Poul Erik Sperling overtager sag vedr. mountainbikes ved Skagen 

 

3. Økonomi 

Ikke mange ændringer. Husleje samt kørselsbilag er kommet på siden sidst. Svend Erik 

mangler en kassebog. Han kontakter Vagn Gjerløv. 

 

4. Generalforsamlingen 

Beretningen. Udkast er sendt ud. Thorkild efterspurgte indlæg om Gråmejser og bibliotek 

fra Poul Erik. 

  

 Vedtægtændringer 

Thorkild udsender forslag til vedtægtsændringer vedr. tidspunkt for afholdelse af  

generalforsamling samt at man skal være medlem i mindst 1 år, før man kan vælges. 

 

 Best. Indstilling af valg til nye medlemmer 

På valg: Poul Erik, Svend Erik, Thorkild, Henrik. Peter Østrin foreslås opstillet til 

bestyrelsen. 



Der skal ikke vælges medlemmer til repræsentantskabet. 

 

 Oversigt over tillidsposter Hæfte m. beretning 

Oversigt over tillidsposter udsættes til næste møde.  Peter kan godt nå at lave hæfte klar.til 

generalforsamlingen. 

 

5. Heldagsseminar for bestyrelsen (Peter) 

Peter savner, at der sættes tid af til lidt mere dybdegående drøftelser af relevante emner. Der 

har tidligere været holdt tilsvarende møder. Der var enighed om at arbejde videre med det i 

den nyvalgte bestyrelse. Der skal findes frem til værdigrundlag og mål. Søndag den 30. 

marts. Peter laver oplæg vedr. hjemmeside. Biblioteksgruppe Poul Erik. Legater. Forslag til 

dagsorden udarbejdes ved næste bestyrelsesmøde. Vi mailer til hinanden. 

 

6. Atlas III 

Thorkild har været til atlasmøde vedr. timetælleture. Lars Grøn er kommet på natlythold. 

Svend Erik nævnte Kasper Madsen som en mulighed til natlytholdet. Nye 

kommunekoordinatorer: René Larsen  i Frederikshavn, Torben Nielsen i Mariagerfjord og 

Kurt Prentow dækker Hjørring. Tscherning, Poul Erik og Svend Erik har taget to kvadrater, 

som skal dækkes af gråmejserne, hhv. Øster Hornum og Dybvad. Der planlægges tur til 

april. Henrik og Svend Erik har fundet nogle medlemmer, der skal kontaktes for at få nye 

atlasansvarlige. Der skal afholdes fællesmøde med koordinatorerne. Svend Erik er blevet 

kontaktet af Nordjyllands radio P4 om indlæg i radioen. Han laver indlæg sammen med 

Anders Brinkman. I Vesthimmerland er der sat gang i rundringning til medlemmer, da 

området er tyndt dækket. Palle dækker alle manglende kvadrater på Læsø. 

 

 Atlaslejr 

Der bliver atlaslejr til Vesthimmerland i maj eller juni. Vi venter på tilbagemelding fra 

Thomas Vikstrøm, om hvornår det bliver. 

 

7. Det grå fyr/Skagen fuglestation 

Der er givet grønt lys for at sætte fuglestation i gang i det grå fyr. Der skal være møde i 

styregruppen for Det grå fyr i torsdag den 30. januar.  

 

Simon orienterede om, at fuglestationsudvalget har haft møde med deltagelse af Jan Ejlsted 

og Egon Østergaard på Blåvand. Det næste halve år arbejdes der med strategiforslag for de 

tre fuglestationer. Det er tanken, at hver fuglestation skal have en bestyrelse, hvor 

lokalafdelingens bestyrelse har en repræsentant. Der var opbakning bag ideén. 

 

8. Lille Vildmosefredningen 

Der har været fredningsmøde vedr. mellemområdet, herunder bl.a. opsætning af 29 km hegn 

samt udsætning af kronvildt og elg. Thorkild havde bakket op om fredningen. 

 

9. Natravn i Skagen 

Mødet med naturstyrelsen Vendsyssel. Naturstyrelsen har problemer med at styre færdslen 

med mountainbikes for at sikre ynglende Natravne mod forstyrrelser. Poul Erik foreslår at 

der opsættes skiltning, hvis der er ynglende fugle. Naturstyrelsen vil køre en hårdere linie i 

forhold til løse hunde. 

 

10. Kirkeuglemøde 

Poul Erik har været til grønt partnerskabsmøde om arbejdet med kirkeugler. Usikkerhed om 

ubefrugtede æg, der bør undersøges for pesticider.  

Lars Bo vil ikke oplyse antal par, hvilket spænder ben for projektet. Der er ønske om avl af 



kirkeugler mellem Aalborg Zoo og falkoner, der er dog ikke meget mening i det, da der er 

god ungeproduktion, de steder hvor fuglen yngler. Der skal rettes henvendelse fra 

Videnskabeligt Udvalg vedr. data for nuværende ynglefugle, genmeldinger mv. Thorkild 

kontakter Hans Meltofte. 

 

11. Thorkild orienterede om havvindmøller ved Sæby. Thorkild vil foreslå Knud Flensted, at det 

undersøges, hvad betydningen af havvindmøller er for fuglene. 

 

12. Thorkild har skrevet et forslag til svar vedr. DOF Københavns henvendelse vedr. 

formandsmøder. Der var en del drøftelse af, om HB skal stå for stillingtagen til 

Netfuglproblematiken, og hvad der fremover skal ske. Der ønskes overblik over, hvad der 

ligger til grund for løsningsmodeller, samt at stillingtagen til løsningsmodel skal tages af 

repræsentantskabet ikke af HB. 

 

13. Evt.  Der er ørnens dag den 16. februar.  

Poul Erik spurgte til, hvem der skal sidde i brugergruppen for Hirtsholmene og Læsø. Poul 

Erik foreslog, at deltagere i udvalg har pligt til at orientere efter møder. 

Møde lørdag den 10. maj bedsteforældretur. Poul Erik savner hjælp til arrangementet. Lars 

Grøn vil godt komme. 

Biblioteksudvalget har fået Henrik Christoffersen og Jens Lilleør med. 

Aalborg gruppens fremtid. Der skal findes nye medlemmer. Anders Brinkman stopper og 

Henrik fortsætter heller ikke i al evighed. 

 

Brian Lyngsø ønsker at stoppe som DOFbase koordinator senest til oktober. Vi prøver at 

undersøge flere emner. Simon spørger Knud Pedersen, om han kan finde en til opgaven. 

 

Det kniber stadig med at komme på digital postkasse.  

 


