DOF Nordjylland
Bestyrelsesmøde i Aalborg onsdag den 6. juni klokken 19.00
Til stede: Birgitte, Barbara, Thorkild, Svend Erik, Poul Erik, Henrik MT, Peter
Fravær: Ole, Henrik L
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af referat
Siden sidst
Økonomi
Skagen
Kommunale naturplaner til høring, offentliggøres den 8. juni
Seminar for tur- og mødeledere i Tofte Skov den 18. aug.
Tårnenes dag
Fældning af træer i fuglenes yngletid
Indkaldelser til besigtigelser med fredningsnævn
Evt

1. Referatet blev godkendt.
2. Thorkild har travlt med moniteringer i Lille Vildmose. Thorkild havde sammen med DOF en
stand i forbindelse med mødet om LIFE den 21. maj 2012. Vi har modtaget 8 rapporter fra
Nordjyllands Fugle 2011, som Thorkild havde delt ud af i forbindelse med LIFE mødet.
Thorkild nævnte, at der skulle gennemføres 32 km transekter i Lille Vildmose næste år.
Henrik og Svend Erik meldte sig til transekttællinger.
Barbara har deltaget i Anders Horstens fuglekursus på Folkeuniversitetet, der var 15
deltagere.
Svend Erik har haft 3 fugleture i foråret. Svend Erik tror, at han har fundet 2 deltagere til det
kommende Atlas projekt. Der var en drøftelse af bræmmeproblematikken og om at komme
ud i medierne.
Poul-Erik nævnte, at det er vigtigt, at der bliver offentlig adgang til randzoner.
Peter har lagt et referat på hjemmesiden fra seneste tur. Hjørring og Frederikshavnergruppen
har besluttet at gøre det fremover. Det blev også drøftet at gøre dette i forbindelse med
møder. Såvidt muligt skal vi have billeder med i forbindelse med artikler mv. Der opfordres
generelt til at skrive indlæg til hjemmesiden.
Henrik MT nævnte, at et af de sædvanlige Sangsvanepar har fået 6 unger.
3. Økonomi. Barbara har uddelte regnskab. Der har været en del ekstra udgifter i forbindelse
med klagesager.
4. Skagen. Pengene overføres til lokalafdelingen. Bestyrelsen forventer, at der kommer et
separat regnskab for Fuglestationen. Thorkild spørger Kurt efter et regnskab og budget for
fuglestationen.
5. Kommunale naturplaner til høring.

Planerne offentliggøres om to dage. Høringen bliver på ca. 8 uger hen over sommeren.
Thorkild sender dem ud til bestyrelsen samt kommunekontakter og de personer, der har
kommenteret. Der skal holdes et opfølgende møde i august. Dette afholdes onsdag den 22.
august.
6. Seminar for tur- og mødeledere i Tofte Skov den 18. aug.
Der er truffet aftale med Allan Guidio fra Fugleværnsfonden, der holder et oplæg om
formiddagen. Vi skal fylde på om eftermiddagen. Drøftelse mellem forskellige grupper.
Seminaret skal annonceres på hjemmesiden. Thorkild sender et oplæg ud, som vi fylder
personer på. Carsten Svejstrup Sørensen og Kaj Nissen inviteres. Thorkild bestiller
smørrebrød.
7. Tårnenes dag.
Der holdes tårnenes dag fra kl. 06 – 13 i Lille Vildmose den 19. august. Der opfordres til, at
andre tårne deltager.
8. Fældning af træer i fuglenes yngletid.
Der har været et eksempel ved Skindbjerglund samt i Skagensområdet, rågekolonien i
Aalborg samt Rørdal ved Skarvkolonien. Vi skal være opmærksomme på problemerne og
gøre indsigelse.
9. Indkaldelser til besigtigelser med fredningsnævn. Der er kommet nye dommere for
fredningskredsene nord og syd for fjorden, så der er blevet indkaldt til en del besigtigelser.
Thorkild tager til et møde på Læsø den 13. juni. Han har modtaget input fra Palle.
10. Evt. Brød til næste møde.
Barbara tager kage med til næste møde.

