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Mødedato og -sted: 24. februar 2016 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen, Lars Grøn, Thorkild Lund, Børge Søndergård, Poul Erik Sperling, Anni 

Guldberg Madsen og Gitte Holm 

Afbud: Sven Erik Mikkelsen, Simon Sigaard Christiansen 

Dagsorden: 

1. Konstituering og besættelse af tillidsposter, herunder nybesættelse af DGR-repræsentant i 

Brønderslev: 

a. Der var genvalg af Peter Lund Kristensen til formand, Lars Grøn til næstformand, Svend Erik 

Mikkelsen til kasserer og nyvalg af Børge Søndergård til sekretær. Der blev også flyttet lidt 

rundt på poster i udvalgene, men alle udvalgskoordinatorer blev genvalgt. Dog overtog 

Anni udvalgskoordinatorhvervet i "Markedsføring, Medlemskontakt og PR" 

b. Vagn Gjerløv har valgt at nedlægge sine hverv i DOF Nordjylland pga. alder. Anni Guldberg 

Madsen overtager hvervet som Grønt Rådsmedlem og kommunekontaktperson i 

Brønderslev. Børge orienterer Brønderslev kommune og ordner e-mail i MICO. Det lykkedes 

ikke at finde en til at overtage Vagns post i Nordlig Fredningskreds.  

c. Der blev oprettet en Trailergruppe, som refererer til Markedsføringsudvalget. Gitte Holm er 

tovholder, og de øvrige medlemmer er: Carlo Pedersen, Mogens Larsen og Henrik 

Christoffersen 

d. Børge opdaterer listen over tillidsposter og organisationsberskrivelsen 

2. Fastsættelse af bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling - herunder fastsættelse af 

dato for generalforsamling 2017 - samt kageansvar til møderne: 

a. 13.4.2016 - Børge kage, 14.6.2016 - Lars kage, 24.8.2016 - Poul Erik kage, 21.9.2016 - 

Thorkild kage, 17.11.2016 - Gitte kage, 12.1.2017 - Anni kage 

b. Generalforsamling: 4.2.2017 i Aalborg. 

3. Repræsentantskabsmøde i DOF: 

a. Peter, Poul Erik og Thorkild (i stedet for Lars) deltager. Repræsentantskabsmødet afholdes 

16. -17.4.2016 - deadline for tilmelding 18.3. 

4. Naturmødet i Hjørring/Hirtshals: 

a. Børge orienterede om, at der var nedsat en arbejdsgruppe i Fuglenes Hus med Sigrid 

Andersen, Vicky Knudsen, Toke Nyborg og Børge Søndergård. Det er en god gruppe fuld af 

spændende ideer. Toke har udarbejdet en oversigt over indsatsområder 

b. Børge er lokalansvarlig for DOFs engagement i Naturmødet 

c. Børge fremlagde planen for de "kuraterede" programpunkter. DOF har bedt om at deltage i 

12 debatter - heraf er 6 meget vigtige for os. Dette er meddelt Naturmødets sekretariat 

d. 4. marts er der deadline for bestilling af stadeplads og telt. Det er besluttet at vi går stort 

ind, og bestiller en plads på 5x10 meter. Indhold i teltet bliver kort fortalt: Standen bliver 

DOFs kontaktsted, hvor vi vil møde Naturmødets besøgende, dels for at fortælle om og 

engagere i fuglesagen, dels for at afvikle programmer under Naturmødets Tema "Helligdom 

eller ressource". Selve standen bygges om som et hyggeligt stuehjørne med en reol med 

fuglelitteratur m.v., udstoppede fugle, samt to gode lænestole. Den øvrige del af standen 

"helliges" plads til "ressourcer" som aktiviteter, kaffebod, hvervning, samtale, konkurrencer, 
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leg osv. Fra stuehjørnet afvikles DOFs eget program (som er i tråd med det overordnede 

tema), og som vil indeholde temaer som: "Hvorfor er storken ved at uddø?", "Hvorfor er 

rovfugle i fremgang?", "Mindfulness og afstressning i naturen", "Vindere og tabere blandt 

Danmarks Vinterfugle", "Hvorfor ved i vi i DOF så meget om fugle- og naturbeskyttelse?", 

"Trækfuglemysteriet", "Fuglevenlige haver - hvordan?". DOF Ungdom laver specielle events 

og happenings målrettet børn og unge. Endelig vil teltet også være udgangspunkt for 

mindst 2 udgående fugleturs-arrangementer. Teltet vil være bemandet af DOF-folk i hele 

det fra Naturmødet udmeldte tidsrum. 

e. 4. april skal vi indlevere oplysninger om de ture og events, vi vil lave. Der blev drøftet 

følgende ture: Østerstrand - Kjul, Fra Toplærken til Riden, Fugle omkring Fyret. Børge 

kontakter mulige turledere (f.eks. Conny og Lars). Peter vil godt tage Østerstrand. Vi talt om 

mulig ringmærkning. Lars undersøger med Simon (seneste: det bliver ikke til noget i år) 

f. Vores nye trailer skal med 

g. Der er bestilt overnatningsmulighed på Feriecenter Haaland, Hirtshals, som har plads til 30 

personer i 15 værelser. Vi har hele centeret fra mandag til søndag. 

h. Følgende vil gerne deltage med deres hjælp i Naturmødet: Svend Erik, Peter, Thorkild, Poul 

Erik, Lars, Gitte, Anni og Børge 

5. Medlemsmøde om Naturforvaltning inspireret af møde i Mariagerfjord kommune: 

a. Aalborggruppen tager initiativ til i samarbejde med DN at afholde medlemsmøde om sagen 

i efteråret 2016. 

6. Iværksættelse af ungegruppe: 

a. Lars og Gitte vil gerne arbejde med børn- og ungegruppen. Lars bruger medlemslisten som 

udgangspunkt for invitation af medlemmer under 30 år til arrangementer, særlige events 

osv. Lars tager også kontakt til DOF Ungdom ved Vicky Knudsen for at drøfte 

samarbejdsmuligheder 

7. Jubilæum - endelig beslutning af indhold, deltagere osv. 

a. Thorkild meddeler, at han ikke kan deltage, men nok skal løse de opgaver, som han har 

ansvar for. 

b. Opgavelisten blev gennemgået: Der er usikkerhed om gennemgang af Riden. Børge skriver 

til Henrik, om han vil medvirke? Thorkild undersøger pladsforhold i Café Soldug og taler 

med Rikkes Landkøkken om menu. Børge og Thorkild ansvarlige for arrangementerne i 

Soldug. Lars bestiller busser og guider selv på turen, når vi kender antal deltagere. Poul Erik 

er ansvarlig for Bogen på Nettet og causeri over gamle fotos. Børge udsender indbydelser 

inden 1.3. med sidste frist for tilmelding 20.3. Børge kontakter Søren Skov, Nordjyske, for 

interview med f.eks. Poul Erik og Thorkild.  

c. Da vi ikke har flere bestyrelsesmøder inden jubilæet skal vi holde os i nær kontakt, så intet 

glipper. 

8. Eventuelt 

a. Poul Erik fortalte, at vi nu køber telt til trailer. Det koster ca. 8.000 kr. inkl. moms. Vedr. 

forsikring af trailer, så gælder førerens, når den er på vejen. Vi blev enige om, at vi ikke 

forsikrer yderligere 
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b. Det blev drøftet, om vi skulle forsikre vores ejendele i Golfhuset. Børge spørger Kommunen 

om, hvilke forsikringer, vi er dækket ind under (der er en generel brand- og 

indbrudsforsikring, men en selvrisiko på 100.000kr). Enighed om at lave en inventarliste 

(hvem?) 

c. Thorkild fortalte om sit natursyn. Han syntes, bestyrelsen skulle kende det, nu han er 

udvalgskoordinator for Fugle- og Naturbeskyttelsesudvalget 

d. Der afholdes Bedsteforældredag den 11.6. i Østerådalen. Alle er meget velkomne til at tage 

en tørn.  

Referent: Børge Søndergård 

 


