DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat
_______________________________________________________________________________________
Mødedato og -sted: 13. april 2016 i Golfhuset, Aalborg
Tilstede: Peter Lund Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Thorkild Lund, Børge Søndergård, Poul Erik Sperling,
Anni Guldberg Madsen og Gitte Holm
Afbud:, Simon Sigaard Christiansen, Lars Grøn
Dagsorden:
1. Opfølgning fra bestyrelsesmøde 24.2.2016:
a. Thorkild Lund har tilbudt at tage Vagn Gjerløvs plads i Fredningskreds Nord
b. Aalborg gruppen har sammen med Anders Horsten og DN arrangeret medlemsmøde om
Naturforvaltning. Mødet afholdes efteråret 2016
c. Enighed om at lave en inventarliste for vores ting i Golfhuset. Gitte påtager sig opgaven,
idet hun vil gøre det, når Biblioteket alligevel har åbent.
2. Hjemmesiden:
a. Peter konstaterede med glæde, at der var rigtig meget aktivitet på hjemmesiden, både
hvad angår nyt indhold og antal unikke besøgende, som nu er oppe på næsten 1800 i den
seneste måned
b. Ang. tilbuddet om ny hjemmeside på DOFs kompleks er der enighed om at afvente, om
andre lokalafdelinger går over, og hvilke layoutløsninger, de har mulighed for. Bestyrelsen
er pt. splittede i deres tro på, om DOF og CMS-løsningen fra Jomla kan give forbedringer i
forhold til WordPress-løsningen, som vi anvender i dag. Til gengæld er der fuld enighed om,
at vi ikke skifter, hvis ikke den nye løsning er bedre og giver flere muligheder end det, vi har
i dag. Peter, Anni og Børge arbejder videre med sagen og vender tilbage til bestyrelsen, når
de har en afklaring af vores muligheder.
3. Naturmødet i Hirtshals:
a. Børge fortalte, at 2. milepæl nu var nået: Programmet for vores eget telt samt fugleture er
på plads og afleveret til sekretariatet. Programmet er rundsendt til bestyrelsen sammen
med en pressemeddelelse fra DOF, som ligger på DOFs hjemmeside. Endelig er Børge
blevet interviewet af Helge Røjle til Fugle&Natur. Alle vores arrangementer er også
indtastet under ture på dofnord.dk
b. Der er 13.4. modtaget tegning over placeringen af vores telt/stadeplads. Det ser godt og
centralt ud.
c. Sidste hurdle er nu hele det praktiske setup i forhold til vagtdækning, indretning af telt osv.
Samt ikke mindst den konkrete gennemførelse af Naturmødet
d. Børge mindede om, at vi har et feriecenter med 30 sovepladser i 15 værelser til rådighed
allerede fra 23.5. Navn og adresse blev efterspurgt. Det hedder Feriecenter Haaland og
ligger Østergårdsvej, Hirtshals. Se mere her: http://feriecenter-haaland.dk/
4. Kongeørne i Store Vildmose:
a. Peter orienterede om, at skovridder Jesper Blom Hansen havde kontaktet ham for at
fortælle, at godsejer Skeel er meget opmærksom på og glad for, at der er Kongeørne på
han jorde. Der samarbejdes nu, bl.a. har Skeel fjernet 3 skydetårne i området.
Naturstyrelsen vil skilte med udsigtspunkt på Ørnefennervej (Taffelgårdsvej) for at
forhindre, at ornitologer og fotografer på egen hånd begiver sig ind over fennerne og for at
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8.
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komme tæt på ørnene. Jesper og Skeel vil indkalde Peter, Anni, Tøttrup, Palle A.F.
Rasmussen og et par stykker mere til kaffe hos Skeel for at drøfte Kongeørnene. Det tilbud
tager vi gladelig imod.
b. I øvrigt er der usikkerhed om hunnens tilstand efter slagsmålet med den indtrængende hun
c. Thorkild undersøger VVM redegørelse for områder i nærheden af Kongeørnene.
Repræsentantskabsmøde 16.-17.4. :
a. Ingen særlige bemærkninger. Peter skal forelægge en positiv historie fra 2015 fra vores
Lokalforening. Vi var enige om at pege på vores nye organisationsplan, som har fordelt
arbejdsopgaverne på mange flere end tidligere, og derved har aflastet formandsposten
Møde med LandboNord 28.4.:
a. Vi har modtaget en meget flot invitation til mødet, og vi vurderer, at LandboNord er reelt
interesseret i at samarbejde med os. Vi deltager alle på nær Anni, Lars og Simon i mødet
(Thorkild sørger for en samlet tilmelding!)
b. Thorkild har sendt fint materiale, bl.a. DOF forslag til revideret landdistriktsprogram 2016,
hvor der nævnes indsatsmuligheder for 12 "Flagskibsarter". Iben Hove, som nu er i Dansk
Jægerforbund, sender pjecen: "Natur og Vildpleje på Landbrugsarealer" til os.
c. Der er enighed om, at vi hver især forbereder os til tænderne, så vi har så mange gode
forslag med, som muligt
Møde med Helle Fuglsang:
a. Svend Erik og Børge berettede om et rigtig godt møde i Det grønne Råd i Aalborg omkring
kommunens planer for en biodiversitetsstrategi for primært byområdet (70%by, 30%land).
Der kom spændende perspektiver frem fra såvel konsulenter fra COWI som fra Morten DD,
som var indforskrevet til dagen. Under de efterfølgende gruppediskussioner, blev de
kontaktet af Helle Fuglsang fra kommunens Børn og unge forvaltning. Hun vil gerne drøfte
fælles initiativer i forhold til børn på natur- og fugleområdet.
b. Der er enighed om, at det ligger i forlængelse af et ønske, vi længe har haft. Børge
kontakter Helle for at aftale et møde: Gitte, Svend Erik og Lars Grøn samt Børge viser
interesse for at deltage.
c. Thorkild påtager sig at skaffe det materiale, som en skolelærer i Mariagerfjord kommune
har lavet, og som er blevet brugt i Lille Vildmose, hvor også Lars og Thorkild deltog.
d. Gitte har lavet et forslag til et projekt i folkeskolen
Hvervefolder:
a. Poul Erik, Anni og Børge har arbejdet på en hvervefold. Den fik ros bordet rundt og sættes
fluks i værk. Anni sender til Peter, som sender til trykkeri. Enighed om i første omgang at få
trykt mellem 1000 og 2000 stk.
Rigets økonomiske tilstand:
a. Svend Erik forelagde regnskab for perioden 26.1.2016 til 13.4.2016. Vi har haft nogle store,
men planlagte udgifter til Trailer, Telt og Jubilæum, så forbruget udgør ca. 28.000 kr. indtil
nu. Det bemærkes dog, at der befinder sig hele 57.883,09 kr. på kontoen
b. Bestyrelsen har besluttet, at Hjørring gruppens konto skal nedlægges og pengene overføres
til lokalforeningens hovedkonto. Hjørring gruppens konto skal lukkes efter
sammenlægningen med Frederikshavn.
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10. Eventuelt:
a. Thorkild fortalte om debatten med Meltofte omkring Kirkeugleprojektet. Han og
Kirkeuglegruppen er ikke enig i de anbefalinger, som DOF centralt giver omkring manglende
fortsættelse af projektet. Thorkild havde udsendt sit debatsvar til bestyrelsen. Der var
opbakning til Thorkilds holdning. Projektet løber til udgangen af 2017, og det frygtes, at
kirkeuglen uddør i Danmark, hvis ikke projektet fortsættes. Uddør kirkeuglen kommer den
ikke igen, dels fordi den kun breder sig meget langsomt, dels fordi en evt. indførelse af
tyske kirkeugler vil være at betragte som invasiv. Så længe der er kirkeugler i Danmark, kan
man godt få tyske kirkeugler til at styrke generne og bestanden. Der skal være møde med
tyskerne inden så længe.
b. Gitte supplerede med en oplysning om en mand, som havde kirkeugler i sin lade. Han er
dog ikke interesseret i kontakt til DOF. Vi prøver alligevel, om vi kan nå ham
c. Selveste Bæredygtig Landbrugs Flemming Fuglede Jørgensen har fået kirkeugle på sin
bedrift. Han har mange udyrkede bræmmer, da han er ivrig jæger. Han ville heller ikke tale
med os, men det ville hans kone gerne! Hun er nu tændt for sagen.
d. Anni ville gerne høre, hvordan vi andre klarer de mange sager, man modtager som medlem
af Det Grønne Råd. Hun føler sig presset af Vagn Gjerløvs meget høje niveau. Vi andre
sagde, at det var meget sjældent, at der var fugl i sagerne, og at man som oftest bare
kunne slette dem. I indledningen står der forvaltningens konklusion. Den er som oftest i
overensstemmelse med de gældende regler, som efterhånden er meget udvandede.
Godkender forvaltningen, så er der ikke grund til at gøre mere. I DOF har vi 1 biolog. Vi kan
ikke forventes at klare så mange sager, som vi får præsenteret. Store organisationer, som
DN, bør tage førertrøjen her.
e. Svend Erik efterlyste om der var flere, der ville med på Atlaslejr. Gitte meldte sig og
Thorkild ville komme en dag.
f. Børge blev bedt om at lave en medlemsliste med e-mailadresser. Samtidig skulle han
spørge i Fuglenes Hus, om vi kunne få et udtræk af det sidste års indmeldelser i
Nordjylland. Vi vil bruge det til medlemspleje, nyhedsbreve osv. Gitte spurgte direkte, om vi
ikke skulle have en egentlig medlemsansvarlig i bestyrelsen. Børge sender de nuværende
medlemslister til Gitte og Anni. Vi planlægger et arrangement for nye medlemmer i Lille
Vildmose i slutningen af august. Thorkild har bolden.
g. Thorkild inviterer Klaus Godiksen til vores næste bestyrelsesmøde den 14. juni.
Referent: Børge Søndergård
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