DOF Nordjylland
Bestyrelsesmøde i Aalborg d. 19.04.2012
klokken 19.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Siden Sidst
3. Økonomi
4. Repræsentantskabsmøde
5. Seminar for turledere den 24. aug. i Tofte
6. Infostand den 21. maj i L.V. ved fejring af 20 års jubilæum af habitatdirektiv m.m.
7. Besigtigelse ved Guldbækken
8. Skagen Fuglestation og fuglefestival v. PES
9. Evt.
Til stede: Poul Erik, Svend Erik, Peter, Thorkild, Henrik MT.
Afbud: Barbara, Birgitte, Ole, Henrik L
1. Godkendelse af referat
Referatet godkendt.
2. Siden Sidst
Thorkild har været til Caretakernetværksmøde sammen med Brian Nielsson og to fra Rold
skov caretakergruppen. Der blev bl.a. orienteret om det nye atlas projekt, der forventes at
køre fra 2014 – 2017.
Lifeprojektet i Lille Vildmose fejres den 21. maj. Der skal bl.a. udføres 4 linjetakseringer,
overvågningsrapport samt afrapportering af totaltælling fra 2011.
3. Økonomi
Der har ikke været mange bevægelser på posterne. Dog er der overført 50.000 kr til Skagen
Fuglestation. Det vides ikke pt., hvad pengene forventes brugt til. Der skal findes et budget
og regnskab på disse beløb. Thorkild kontakter økonomichef Lars Engmark i forbindelse
med repræsentantskabsmødet.
4. Repræsentantskabsmøde
Thorkild og Peter deltager for DOF Nord. Dagsorden blev gennemgået. Peter udsender
referatet til bestyrelsen.
5. Seminar for turledere den 25. aug. i Tofte.
Vi arbejder videre med idéen. Allan Guido Nielsen kontaktes af Thorkild eller Peter, og
dagen annonceres på hjemmesiden.
6. Infostand den 21. maj i L.V. ved fejring af 20 års jubilæum af habitatdirektiv m.m.
EU's miljøkommissær, miljøministeren, borgmesteren mfl. Kommer til rundvisning. Der
kommer i alt 200 personer. Thorkild er i kontakt med Fuglenes Hus om en stand. Thorkild er
guide på fugletur.
7. Besigtigelse ved Guldbækken
Der er udarbejdet stiforløb langs åen. Thorkild, Jørgen Balslev, Gitte Ramshøj og Jette
Birnau har besigtiget stiforløbet og fundet et kompromis vedr. stiforløbet
8. Skagen Fuglestation og fuglefestival v. PES

Poul Erik har deltaget i mødet i Skagen. Der var mange fremmødte, og stor aktivitet fra de
forskellige deltagere. Det blev drøftet, hvem der skal repræsentere DOF Nord ift. Skagen
Fuglestation.
Skagen Fuglefestival er der opbakning til, så den kommer til at køre anden weekend i maj
fremover. DOF og Fuglenes hus deltager. Frederikshavn kommune deltager i forbindelse
med fjernsynsudstilling. Der er problemer med plads i det hvide fyr. Det overvejes at
involvere restauranten på Grenen.
Evt
Thorkild har haft kontakt med Esben Buch fra Aalborg kommune vedr. opsætning af
fuglekasser.
Opfølgning på ungdomsarbejdet, jf. sidste møde.
Er Poul Erik og Svend Erik på rundsendelseslisterne fra DOF vedr. repræsentantskabsmøde
mv. Henrik checker.

