
DOF nord  
  
Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. august klokken 19.00 i Aalborg  
  
Dagsorden:  
1. Godkendelse af referat  
2. Siden sidst  
3. Økonomi  
4. Indkøb af projektor  
5. Atlas III  
6. Punkttællinger  
7. Fuglekurser  
8. Nyt fra Skagen  
9. Aktiviteterne i den kommende sæson  
10. Kongeørnesymposium  
11. Evt.   
  
N.B. Der er nu installeret internetadgang i vores lokale.   
  
Til stede: Lars Grøn, Peter Østrin, Thorkild, Svend Erik Mikkelsen, Peter Kristensen, Ole Riis Jensen, Poul 
Erik Sperling  
Afbud: Simon Siigaard Christensen, Erik Højkær  
  
1.Godkendelse af referat Peter undskyldte, at referater ikke var kommet på hjemmesiden. Referatet fra 
sidst blev godkendt. Svend Erik bliver hovedansvarlig for Atlas III, Simon kvalitetsansvarlig. Resterende 
bestyrelsesmøder i 2013: 10. oktober, 27. november.  
  
2. Siden sidst Thorkild har haft en henvendelse om vindmøller ved vestsiden af Tofte sø. Thorkild har 
tilkendegivet, at DOF ikke er tilhænger af dette og har efterfølgende orienteret Aage V. Jensens fonde.  I 
slutningen af juni var der møde om kirkeugleprojektet. Projektet forsøges fortsat. 
   
3. Økonomi Stort set ingen aktivitet hen over sommerferien. Tilgået 2 x 3000 kr fra hovedforeningen, 
formentlig tilbagebetaling af udlæg til klagesager. Svend Erik og Henrik drøfter Ulvedybsgruppens konto 
med resten af gruppen.   
 
4. Indkøb af projektor DN har nævnt, at der måske er mulighed for, at Aalborg Kommune vil betale 
udgiften til en projektor. Ole Riis Jensen vil undersøge mulighederne for at få en projektor sponsoreret af 
kommunen. Ole forsøger med forslag om en projektor til 7000 – 9000 kr. Dette undersøges, før der 
arbejdes videre med indkøb. Peter og Peter undersøger mulighederne hos Hjørring kommune. 
   
5. Atlas III Møde for kommende koordinatorer den 5 – 6. oktober, Thorkild har ikke fået materialet 
videresendt.    
  
Linjetakseringen er afprøvet i Lille Vildmose. Thorkild er blevet spurgt, om han vil deltage i en 
arbejdsgruppe, der skal bearbejde erfaringerne med linjetakseringerne i forhold til brug i Atlasprojektet.  
Der er behov for at rykke DOF for orientering om, hvad projektet mere konkret kommer til at dreje sig om 
for deltagerne. Det er svært at sælge kvadrater, når man ikke ved, hvad man forpligter sig til. Thorkild 
rejser problemet i forhold til DOF. Oplysninger om projektet fremgår af DOFs hjemmeside under fanen 
projekter. Denne side bliver vedligeholdt, men er unægtelig godt gemt væk! 
   
6. Punkttællinger DOF vil gerne holde et punkttællingsmøde i Hobro for at få flere. Thorkild har sagt nej 
tak, da der er rigeligt arbejde i at få ATLAS projektet kørt i gang 
.   
7. Fuglekurser Thorkild oplyste, at ingen i Nordjylland havde reageret på tilbudet om at deltage i DOFs 
landstrækkende træf med tilbud om økonomisk og pædagogisk støtte til afholdelse af kursus.  
Mødet i FH bliver den 23. september (og ikke den 27)  
  



8. Nyt fra Skagen vedr. fuglestationen Poul Erik og Thorkild har ikke hørt noget siden sidst. Der laves 
opslag på hjemmesiden om Fuglestationen. Thorkild tager kontakten vedr. Skagen Fuglestation op på 
møde i Fuglenes hus i København den 27. september. 
 
9. Aktiviteterne i den kommende sæson Aktiviteterne blev drøftet. Henrik sender mødeoversigt for 
Aalborg gruppen til Peter. 
 
10. Kongeørnesymposium Thorkild, Hans og driftslederen fra Aage V. Jensens fonde tager til møde i 
Dovrefjeld om kongeørneforvaltning. Det blev alligevel ikke relevant med tilskud til turen. Thorkild foreslog, 
at der blev lavet en legatportion på 5 x 1000 kr, der kan søges til diverse formål fx redekasser, deltagelse i 
seminarer mv. Bestyrelsen var enig heri. Thorkild udarbejder forslag til retningslinjer. 
 
11. Evt. Peter vil gerne holde hjemmesidemøde igen for dem, der gerne vil bruge hjemmesiden aktivt.   
Poul Erik arbejder på at få biblioteksgruppen startet op igen. Når biblioteksgruppen er i gang, holdes der 
”bodelingsmøde”  Henrik spurgte, om aktiv Dværgterneforvaltning kunne være relevant i forhold til kontakt 
med Naturstyrelsen?  Henrik fortalte, at Naturstyrelsen Himmerland er begyndt at melde folk til politiet, der 
har løsgående hunde ved reservaterne. De opfordrer til, at man tager et billede af nummerpladen, så 
følger de op. Problemet har især været slemt ved Vilsted sø.  
  
Ole Riis Jensen tager kage med næste gang.  


