DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat
_______________________________________________________________________________________
Mødedato og -sted: 28. maj 2015 i Golfhuset, Aalborg
Tilstede: Peter Lund Kristensen, Lars Grøn, Sven Erik Mikkelsen, Thorkild Lund, Børge Søndergård, Simon
Sigaard Christiansen, Poul Erik Sperling, Ole Riis Jensen
Afbud: Henrik Møller Thomsen og Peter Østrin
Dagsorden:
1. Drøftelse af udkast til organisationsplan for DOF Nordjylland:
a. På det konstituerende møde, hvor lokalafdelingen skiftede formand og næstformand
enedes man om at der skulle ske en mere ligelig fordeling af arbejdsbyrden og en opdeling
af opgaverne, så de flugtede med DOF's formålsparagraf. Det betød nedsættelse af et
formandskab og 4 udvalg. Børge havde lavet udkast til organisationsbeskrivelse, som var
udsendt til bestyrelsen i god tid forinden mødet. Der var tilfredshed med udkastet, men der
blev kommenteret og foreslået ændringer, som betyder følgende:
i. DOF's organisationsdiagram tjekkes
ii. Udvalget "Naturpolitisk" skifter navn, så det i højere grad afspejler DOF's formål.
Det nu hedder: "Fugle- og naturbeskyttelse". Børge kigger på om udvalgene
"Naturfagligt" og "Medlemsaktiviteter, Ture og Arrangementer" kan gøres mere i
pagt med DOF's formuleringer, f.eks. "Viden om Fugle" og "Formidling af
fugleoplevelser i naturen". Det fjerde udvalg bevarede sit navn "Markedsføring,
Medlemskontakt og PR"
iii. Der blev suppleret med deltagernavne i flere af udvalgene. Peter spørger Vagn
Gjerløv, om han vil deltage/indtræde i Fugle og naturbeskyttelsesudvalget
iv. Thorkild Lund blev udvalgskoordinator for "Fugle- og naturbeskyttelse" og Børge
Søndergård for "Markedsføring, Medlemskontakt og PR". Der mangler udpegning
af koordinatorer for de 2 øvrige udvalg. Det er afklaret senest på næste
udvalgsmøde.
v. Opgavebeskrivelsen for "Markedsføring m.v." forelå og blev gennemgået. Der blev
suppleret med 2 opgaver: "Udvikle en PR-Trailer" (Poul Erik indhenter oplysninger)
samt "udarbejde folder om DOF Nordjylland"
vi. Opgavebskrivelsen for "Viden om Fugle" og "Formidling af fugleoplevelser" blev
gennemgået mundtligt, og der vil foreligge færdige beskrivelser til næste
bestyrelsesmøde.
vii. Der mangler opgavebeskrivelse til "Fugle- og naturbeskyttelse", men det vil ligge
klar på næste møde
2. Liste over tillidshverv i DOF Nordjylland 2015/2016:
a. Listen blev gennemgået og ændringer og nye hverv tilføjet. Børge renskriver og udsender til
bestyrelsen
b. Det blev understreget, at hvis man repræsenterer DOF Nordjylland, så forpligtes man til at
melde tilbage til bestyrelsen jævnligt.
c. De forskellige E-mail-adresser til kommunerepræsentanter og medlemmer af Grønne Råd
m.m.m. skal kortlægges. Peter kontakter fuglenes hus.
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d. Vi aftalte, at vi ville holde et årligt møde for vores eksterne repræsentanter, som dels skulle
indeholde et spændende fagligt oplæg, dels give deltagerne mulighed for at berette og
debattere
3. Diverse punkter:
a. Hjemmesiden og sociale medier
i. Anni Guldberg Madsen er blevet oplært og Børge vil blive det. Der påtænkes
implementeret et nyhedsbrevsmodul, som bl.a. vil give os mulighed for at
annoncere og omtale arrangementer, som ikke passer godt ind i
hjemmesidekomplekset. Der er igangsat tema "Hot Lige Nu". Brian Lyngsø spørges
om han vil bidrage med artikler. Vi drøftede, hvordan vi kunne formidle
Bestyrelsens arbejde og møder på hjemmesiden. Ikke nogen god idé at lægge
referater ud. Børge påtog at skrive om bestyrelsesmøderne i en let artikelform,
som kunne være egnet til udenforstående. Der er oprettet et #-tag på Instagram:
#dofnord. Alle opfordres til at dele billeder dér, og der skrives om det på
hjemmesiden. Det undersøges, om der kan laves et feed på hjemmesiden hvor
instagramfotos kan køre i en billedsløjfe. Markedsføringsudvalget vil udarbejde
retningslinjer for indhold på hjemmesiden til beslutning i Bestyrelsen.
b. Der skal udarbejdes en folder om DOF Nordjylland - lægges over til
"Markedsføringsudvalget"
c. Der skal udarbejdes en hvidbog, som kan anvendes af bestyrelsen og de eksterne
repræsentanter i deres arbejde. Poul Erik Sperling kommer med oplæg til næste
bestyrelsesmøde
d. Det drøftedes, om der skal laves en "Grønspættebog" rettet mod børn, som f.eks. kan
anvendes på Bedsteforældre/børnebørn-arrangementerne
e. Der blev drøftet uhensigtsmæssigheder i mågeregulering i Aalborg. Det er senere aftalt, at
Klavs Godiksen inviteres til næste bestyrelselsesmøde (Thorkild)
f. Børge er stand-in for Anton Thøger Larsen på næste møde i Det Grønne Råd i Aalborg
g. Der er lokalafdelingsseminar den 26.9. Børge vil som ny gerne med. Aftalt, at Thorkild
sender materiale til Børge og tilmelder ham.
4. Næste møder:
a. 2015: 19.8., 30.9., 11.11.
b. 2016: 28.1., 13.2.(generalforsamling!)
Referent: Børge Søndergård
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