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Mødedato og -sted: 14. juni 2016 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen, Svend Erik Mikkelsen, Børge Søndergård, Poul Erik Sperling, Anni Guldberg 

Madsen, Simon Sigaard Christiansen og Gitte Holm 

Afbud: Lars Grøn 

Dagsorden: 

1. Opfølgning fra bestyrelsesmøde 13.4.2016: 

a. Thorkild Lund skulle have inviteret Klaus Godiksen til mødet i dag. Børge har tjekket med 

Thorkild, og det er heldigvis ikke sket. 

b. Der skal planlægges et arrangement for nye medlemmer i slutningen af august. Thorkild 

Lund har bolden, og det forventer bestyrelsen, at han stadig gerne vi varetage (Børge 

kontakter Thorkild) 

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. Landbrugsfolder 

a. I forbindelse med - og efterfølgende mødet med - LandboNord hos Torben Farum i Syvsten 

samlede sekretæren op på opgaverne i en fællesmail til bestyrelsen. En af opgaverne var 

indbydelsen til deltagelse på Hjørring Dyrskue i LandboNords store telt samt evt. 

markvandringer. Poul Erik påtog sig at udarbejde forslag til en folder, som kunne anvendes. 

Børge og Peter får udleveret folderen på naturmødet og opfatter, at Poul Erik gerne vil 

have kommentarer og forslag til tekstforbedringer, billeder osv. I den videre proces går de 

tre bestyrelsesmedlemmer galt af hinanden, hvilket afstedkommer vrede og frustration hos 

dem alle.  

b. På bestyrelsesmødet fik vi talt sagen godt igennem, fik fortalt, hvordan vi havde opfattet 

forløbet hver især, hvor vi var gået galt i byen og hvor evt. uenigheder og misforståelser 

ligger. Alle i bestyrelsen er enige om, at vi kan lære af denne sag, og vi gav hinanden 

håndslag på at vil fortsætte det gode samarbejde for DOF Nordjylland, og vil forsøge at 

undgå lignende sager i fremtiden ved at snakke direkte til hinanden face-to-face for at 

tackle problemer og evt. uenigheder i et tillidsfuldt samarbejde. 

c. I forbindelse med landbrugsfolderen drøftede vi helt generelt vores Naturpolitik, og var i 

den forbindelse fuldstændig enige om at den hviler 100% på DOFs officielle Naturpolitik: 

http://www.dof.dk/soegning?soeg=naturpolitik.  

d. Der var enighed om at arbejde videre i dialog med landbrugsorganisationer for at forbedre 

forholdende for agerlandets fugle, men samtidigt være opmærksomme på, at vi ikke bliver 

taget til indtægt for synspunkter, vi ikke har. Hvis der skal skrives artikler, vil vi forsøge at få 

dem til gennemlæsning før trykning. 

e. Poul Erik havde en endelig udgave af folderen "Fugle og Landbrug" med, som Peter får sat 

op og trykt i 200 eksemplarer, så vi kan have dem til uddeling sammen med særtrykket fra 

Jægerforbundet og vores hvervefolder på Hjørring Dyrskue lørdag den 18.6. Børge 

repræsenterer DOF Nordjylland på dyrskuet. 

3. Organisationsændring i forbindelse med Thorkild Lunds udtræden af bestyrelsen 
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a. Bestyrelsen besluttede sig for "en lille" organisationsændring og vil vente med større 

ændringer til efter generalforsamlingen 2017. Thorkild Lund har fortsat bestyrelsens tillid i 

forhold til varetagelsen af de tillidshverv, han besidder for nuværende. Thorkild udtræder 

derfor af eget valg kun af bestyrelsen, hvilket betyder ændringer i udvalget for "Fugle- og 

Naturbeskyttelsesudvalget" og "Viden om Fugleudvalget". Sidstnævnte fortsætter med Lars 

Grøn som udvalgskoordinator, og Svend Erik Mikkelsen og Simon Sigaard Christiansen som 

medlemmer. I "Fugle- og Naturbeskyttelsesudvalget" udtræder Thorkild og Anni Guldberg 

Madsen. Tilbage er kun Lars Grøn og Børge Søndergård. Udvalget fortsætter uden 

Udvalgskoordinator frem til generalforsamlingen 2017. Vi lægger hovedet i blød til næste 

bestyrelsesmøde for at finde en eller to eksterne kandidater, som kan indtræde i udvalget. 

4. Naturmødet i Hirtshals, evaluering 

a. DOF centralt havde sat nogle mål op for resultatet af Naturmødet. Her beskrives mål og 

resultater: 

i. 100 nye leads og 50 nye medlemmer. Resultat: 62 leads, 1 fast bidrag, 12 DOFUNG 

medlemmer (heraf 9 i Nordjylland, som er en forøgelse med 53% i forhold til 

nuværende antal ungdomsmedlemmer) 

ii. Deltagelse i 8 debatter i enten Thunderdome, Life og Learn. Resultat: 9. Vi afholdt 

selv 3 oplæg i standen. 1 blev aflyst, de 2 andre havde samlet 55 deltagere 

iii. 50 deltagere i fugleturene. Resultat: Der blev afholdt 3, 1 blev aflyst. 

Deltagerantallet skønnes til højst 25 samlet 

iv. 2 lokalafdelinger deltager med mindst 10 frivillige. Resultat: opnået. DOFUng 

deltager med 5 frivillige. Resultat: 4, men DOF centralt deltog endvidere med 

Fundraiser og Direktør! 

v. 2 ornitologer fra DOF deltager i politiske debatter. Resultat: opnået. Endvidere 3 

ornitologer i i LIFE-samtaler og 1 i LEARN-samtale 

b. Der har været en stor artikel i Fugle&Natur #2, 2016, og artikler i Nordjyske, samt god 

aktivitet på Facebook og hjemmeside 

c. Beslutninger i forhold til evalueringen: 

i. Vi skal have fat i de nye DOFUNG medlemmer med det samme. Børge kommer 

med oplæg om en fugletur (tag også en kammerat med!) 

ii. Til næste år skal vi huske at gå i gang med at samle leads med det samme. Vi skal 

ud af teltet og snakke med folk der går forbi. Vi skal have en kaffemaskine med. 

Fordele arbejdsopgaverne op til, under og efter Naturmødet bedre - nu har vi alle 

prøvet det én gang. Forsøg at booke feriecenteret igen. Få samme standplads. Det 

gode samarbejde med DOF centralt skal fortsættes - vi skal gøre det sammen! 

iii. GENERELT: Vi er ovenud begejstrede og vil rigtig gerne deltage i Naturmødet i de 

kommende år. 

5. Kongeørne i Store Vildmose: 

a. Peter, Anni, Vagn Gjerløv, Anders Tøttrup og Jesper Blom Hansen har været til et godt og 

positivt kaffemøde hos godsejer Jørgen Skeel. Det var et scoop at tage Jørgen Skeel med ud 

og ringmærke ungen. Det er Peters opfattelse, at de væsentlige interessenter nu har en 

fælles opfattelse af indsatsen i forhold til det nye ynglepar. 
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b. Vi drøftede endvidere planerne om store vindmøller på østsiden af Ryå. Det kommer i følge 

Anders Tøttrup ikke til at få negativ indflydelse på Kongeørnene, så vi kommer ikke til at 

deltage i en evt. indsigelse. Vindmøller er ikke i modstrid med DOFs Naturpolitik. 

6. Dorf Møllesø: 

a. Atter i år henvendelse fra Jens Thomsen, som mener, at lystfiskere har slået svaneparret 

ihjel i søen. Vi kan ikke gøre noget, da der ikke er en "rygende pistol". Vi må give Jens 

Thomsen et henholdende svar. 

 

7. Halkær Mølle: 

a. Gitte har modtaget en henvendelse om, hvorvidt DOF Nordjylland vil gå ind i den videre 

drift af naturcenteret ved Halkær Mølle. Det skal koste os 5000 kr. årligt, men så kan vi 

også bruge lokalerne 2 gange om året. Vi har ikke økonomi til dette, og vil heller ikke kunne 

gøre brug af møllen, da vi har andre steder, hvor vores lokalgrupper mødes. Gitte meddeler 

afslag. 

8. Økonomi 

a. Svend Erik kunne meddele, at økonomien har det overraskende godt, i forhold til de mange 

investeringer, vi har gjort her i år. Kontoen for Hjørring lokalafdeling er nu nedlagt og ca. 

10.000 kr. overført til fællesbudgettet. Vi har pt. en formue på ca. 80.000 kr. 

9. Eventuelt: 

a. Børge spurgte, hvem der rapporterede tilbage til Mads Oddershede, DOF centralt, om 

evalueringen af vores Fuglenes Dag arrangementer.  Det gør de enkelte turledere. Gitte 

ville gerne påtage sig at indhente lidt artikelstof fra hver tur, og sætte det sammen til en 

artikel til hjemmesiden. 

b. Det derude/hot lige nu: Lars og Simon er blevet spurgt om de ville skrive i april. De har ikke 

reageret på henvendelsen. Børge og Poul Erik skulle skrive i maj, og har levet op til 

forventningerne med flere artikler. Anni og Thorkild skal skrive i juni. Anni har en idé til 

artikel og Børge spørger Thorkild om han har lyst.  

c. Hjørrings nye spændende og anderledes forslag til Naturpolitik har været til høring 

(http://naturkommunen.dk/). Børge har som kommunerepræsentant skrevet høringssvar 

på DOFs vegne og har sendt kopi til formanden. Hvis andre vil se det, så giv Børge et praj 

d. DOF Nordjylland har som den første lokalforening fået lov til at lægge materiale på DOF's 

nye nationale fildelingssystem. Børge har fået kodeord og password og begynder snarest at 

lægge materiale op. 

e. DOF Sydvest har som de første omlagt deres hjemmeside til DOFs centrale skabelon 

(http://dofsydvest.dk/). PR udvalget skal snart samles og vil vurdere resultatet i forhold til 

en anbefaling til bestyrelsen. Anni indkalder. 

f. Svend Erik rapporterede fra den afholdte mini AtlasIII-lejr i maj. Han skriver en artikel til 

hjemmesiden. 580 inddaterede observationer, 19 kvadrater besøgt og 16 TimeTælleTure 

foretaget. 

g. DOF centralt efterspørger, hvem der sidder i Vandrådet for Limfjorden. I følge vores liste 

over tillidshverv er det Gunnar Hansen og Anton Thøger Larsen. Peter undersøger om det 

passer og rapporterer tilbage til DOF. 
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h. Trailergruppen skal mødes for at revidere de retningslinjer, som foreligger for brug, 

bestilling og ansvar i forbindelse med lån af trailer og telt til arrangementer. Der var mange 

synspunkter i bestyrelsen, men enighed om at lade udvalget arbejde i fred og komme med 

deres anbefalinger. Gitte har bolden. 

i. Poul Erik kunne berette om en meget succesfuld Bedsteforældredag i Østerådalen den 

11.6. Der blev evalueret af arrangørerne efter arrangementet, og denne evaluering indgår i  

tilrettelæggelsen af næste års Bedsteforældredag. 

 

Referent: Børge Søndergård 

 


