DOF nord
Bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober klokken 19.00 i Aalborg.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat.
2. Økonomi.
3. Indkøb af projekter – internetforbindelse.
4. Atlas III.
5. Skagen Fuglestation.
6. Biblioteket.
7. Siden sidst.
8. Naturpark ved Halkær ?
9. Evt.

1. Godkendelse af referat. Ingen indsigelser.
2. Økonomi. Regnskab udleveret, samt gennemgang foretaget af Svend Erik.
3. Indkøb af projekter – internetforbindelse. Køb godkendt. 25.000 for to. Søger Spar Nord om ca 5.000.
Internet skal være trådløst. DN monterer trådløs rooter ved Willy Jørgensen.
4. Atlas III. Svend Erik til møde i Nymindegab, under 1/3 af kvardraterne er dækket PT. Status på projektet
gennemgået. Møde i DOF nord 12/11-13. Vores største udfordring er rekrutering. Hvordan gør vi? Mail liste,
Facebook DOF Nord? Simon tager kontakt til HHB.
5. Skagen Fuglestation. Thorkild har været i København og besøgt Fuglenes Hus. Fik en snak om Skagen
Fuglestation, med henblik på anvendelsen af Det Grå Fyr. En lejlighed er tiltænkt Skagen Fuglestation, til deres
PC´er, bibliotek, osv. En lejlighed tiltænkt grupper, udlejes eks. Til lokalgrupper og lignende i DOF regi. (50000 i
årlig leje). To andre væresler kan istandsættes til eks. Observatører, mm. En person skal have ansvaret for
udlejning, bookning, osv.
6. Biblioteket. Muligheden for indtægter på anden vis ud over salg af bøger er drøftet i biblioktek gruppen.
Dette kunne være salg af fugle foder, redekasser, mm.
7. Siden sidst. Thorkild har været til Kirkeuglemøde i Aars i forbindelse med samarbejdet med AGRI Nord. Det
vurderes at der blot er 40 par tilbage. Flere kasser på jorden så de nyudfløjne unger kan søge skjul. Flere
omkommer i drikketrug. Nye par i stalde med løsdrift ses på få lokaliteter.
Lars og Poul Erik har været til møde i Nordjyllands Fugle.
Simon har været på Færøerne.

8. Naturpark ved Halkær ? Ved Henrik. Grønt lys til at være en aktiv medspiller på projektet. Vær dog meget
obs på at friluftrådet lægger meget op til brugen af naturen. Dette kan i nogle tilfælde ikke forliges med DOFs
værdier.
9. Evt. Intet at berette her.

