Referat af bestyrelsesmøde den 30. september 2015
Til stede: Thorkild, Børge, Peter, Svend Erik, Simon, Henrik
Afbud: Lars
1. Godkendelse af referat.
Morten C og Søren har sagt nej tak til at træde ind i bestyrelsen.
Børge mindede om, at Lars og Poul Erik manglede at sende input til beskrivelse af grupper.
2. Generalforsamling
Afholdes lørdag den 13. februar 2016 på Knivholt Frederikshavn.
3. Atlas III
Der planlægges orienteringsmøder med Thomas Vikstrøm i Aalborg og Fredrikshavn samt
kursus i TTT i Frederikshavn. Disse møder er efterfølgende bekræftet til 6. december TTT
og 11. og 12. januar i hhv Frederikshavn og Aalborg. Møderne er annonceret og skulle
gerne komme med i næste nummer af Fugle og natur. Deltagere i atlasprojektet vil få
særskilte mails.
4. Hvilke ture og møder deltager vi i?
Der skal laves et årshjul, men flg. arrangementer skal DOF Nordjylland med til
Naturens dag 11. september 2016
Fuglenes dag
Tårnenes dag
Ørnens dag
Aalborg hallen – friluftsmesse hvert andet år
Øvrige arrangementer besluttes fra gang til gang.
Poul Erik nævnte, at det kunne være en idé at hægte sig på jægernes arrangementer for
unge. Blev der besluttet noget ?
5. Mågeregulering i Aalborg
Ole Bøgh Vinter DOF Århus vil have dette punkt til rep.mødet. Naturvejleder Klaus
Godiksen vil gerne komme til møde, men kunne ikke denne aften. Thorkild arrangerer, at
han kommer den 11. november kl. 19.
Vores ønske: - tilbagemelding hvis der skydes ringmærkede måger
- jagt i Østre anlæg ikke ønskeligt.
6. Lokalafdelingsseminar
Børge, Svend Erik og Thorkild har været på lokalafdelingsseminar, hvor oplæg til ny
strategi for 2017 -2020 blev diskuteret. Der blev drøftet øget involvering af flere, arbejde
med partnerskaber fx skoler, spejdere, sundhedsprojekter. Der var meget fokus på,
hvordan der tages mod nye medlemmer, føl og mentorordninger.

Der blev fundet 10 punkter, der skal arbejdes videre med. Der var lidt usikkerhed om,
hvordan seminaret bliver afrapporteret. Børge har efter mødet rundsendt oplægget til
mødet. Simon orienterede i den forbindelse om processen for vedtagelse af den nye
strategi.
7. Folkeuniversitetet – Invitation til samarbejde
Thorkild tager til møde. Forslag til kurser, fx Henrik Haaning foredrag om Arktis.
8. Fuglelokaliteter
Skabelon for tekst vedr. fuglelokaliteter blev drøftet. Der laves en model, der sendes ud,
hvorefter der arbejdes med at passe den til, inden skrivearbejdet starter.
9. SkafVen
Skagen fuglestations venner er stiftet med Kurt Rasmussen som formand, Knud Pedersen
næstformand og Børge som kasserer. Der arbejdes med et budget på 50.000 kr, heraf
20.000 til indretning. Der holdes møde den 3. oktober om fuglestationsstrategi.
10. Tillidsposter
Listen blev gennemgået. Gunnar Hansens mail fungerer ikke. Vi skal vist i kontakt med
ham på anden vis.
Er Anders Horsten i brugerråd for Hjeds sø ?
11. Weidling, Flensted og andres forventninger
Henrik Weidling havde kort før mødet sendt en mail rundt om, at hans tidligere mail ikke
skulle opfattes som andet end en inspiration.
12. Besøg af Signe, vores nye direktør
Signe kommer på besøg i løbet af vinteren.
13. Afsked med Ole
Der var taget behørigt afsked med Ole, inden Thorkild ankom til forrige møde.
14. Eventuel
Thorkild nævnte, at der var kommet en henvendelse om en vindmølleplan ved Gandrup.

