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DOF Nordjyllands Organisation 

Formål:  
DOF Nordjylland er en en lokalforening under DOF (Dansk Ornitologisk Forening), og har følgende formål: 

DOF NOrdjylland skal i samklang DOF på lokal og regional plan arbejde for: 

 formidling af fugleoplevelser i naturen 

 indsamling og udbredelse af viden om fugle 

 beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder 

 medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter 

 

Organisationsopbygning: 
DOF Nordjylland er en en lokalafdeling under DOF, Dansk Ornitologisk Forening, som har følgende 

organisationsdiagram: 

 

(se: http://www.dof.dk/om-dof/organisationen/organisationsdiagram) 

DOF Nordjylland ledes af en bestyrelse på 9 personer. Højeste myndighed er den årlige generalforsamling, 

som afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 

Formålsopfyldelsen og det daglige arbejde organiseres efter denne model: 

 

Viden om Fugle Fugle- og Naturbeskyttelse 

Formidling af 
fugleoplevelser i naturen 

Markedsføring,  
Medlemskontakt og PR 

Formandskabet 
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Formålet med denne organisation er: 

 fagligt funderet og hensigtsmæssig varetagelse af hele opgavesættet 

 fordeling af arbejdsopgaver på bestyrelsesmedlemmerne efter interesser og viden 

 fordeling af arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdsbyrden fordeles så ligeligt som muligt på 

bestyrelsesmedlemmerne 

 at der sker en koordineret tilrettelæggelse af opgaver, som hele bestyrelsen skal inddrages i, og 

opgaver, som skal varetages af og besluttes i udvalgene  

 at bestyrelsen fortsat er en demokratisk og ligeværdig enhed, som blot rent praktisk har fordelt 

arbejdsopgaverne mellem sig 

De enkelte udvalg: 

De 5 udvalg udgør tilsammen Bestyrelsens totale arbejdsfelt. De enkelte udvalg beskrives herunder. Det er 

ekstremt vigtigt, at der er en intens korrespondance og kontakt mellem Formandskabet og 

Udvalgskoordinator. Udvalgskoordinator har ansvaret for orientering og inddragelse  af udvalgets 

medlemmer samt eksterne kontaktpersoner.  

 

Formandskabet: 

Medlemmer: formand Peter Lund Kristensen og næstformand Lars Grøn 

Ansvarsområder bl.a.:  

 Bestyrelsens officielle ansigt udadtil 

 Kontakt til DOF, Hovedbestyrelse, Repræsentantskab, Fuglenes Hus 

 Kontakt til andre regionale naturorganisationer, f.eks. DN 

 Krumtap i det daglige arbejde, bl.a. fordeling, placering og aftale om/af opgaver 

 Foreningens formelle kontakt til pressen og omverdenen 

 Støtte til udvalgskoordinatorer og udvalg 

 Generalforsamling, beretning, regnskab og budget 

Opgavebeskrivelse:  

Formandskabet vil i 2015/2016 prioritere implementeringen af den nye organisation, som blev vedtaget af 

Bestyrelsen på det konstituerende møde efter generalforsamlingen 2015. Det betyder, at det er nødvendigt 

med et tæt samarbejde mellem formand og næstformand for at tilpasse, understøtte og korrigere 

strukturen, samt arbejde tæt med bestyrelsens øvrige medlemmer, som nu har fået selvstændige 

udvalgsopgaver at varetage. 

Formandskabet vil respektere den uddelegering, som er foretaget med den nye decentrale udvalgsstruktur, 

og vil stå til rådighed som sparringspartnere. 
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Formandskabet vil internt arbejde på at klæde næstformanden på til at overtage formandsposten i enten 

2016 eller 2017, som aftalt på det konstituerende møde efter generalforsamlingen 2015. 

 

Viden om fugle 

Medlemmer: Lars Grøn, Svend Erik Mikkelsen, Simon Sigaard Christiansen 

Udvalgskoordinator: Lars Grøn 

Ansvarsområder bl.a.: 

 Atlas III 

 Skagen Fuglestation 

 Tofte og Høstemark Skov 

 Linietaksering i samarbejde med KU 

 Kirkeuglegruppen 

 Naturområderne (tidligere IBA'er) 

 DOF´s basekoordinator 

 Punkttællingkoordinator 

Opgavebeskrivelse: (udarbejdes af gruppen inden næste møde 28.5.2015) 

 

Fugle- og naturbeskyttelse  

Medlemmer: Lars Grøn og Børge Søndergård 

Udvalgskoordinator: Vakant 

Ansvarsområder bl.a.: 

• Grønne Råd 

• Brugerrådet NST 

• Årlige NST-DOF møder 

• Natur- og vildreservater 

• Vandråd 

• Friluftsrådet 

• Fredningsbesigtigelser 

• DOF's nationalparkgruppe 

• Kontakt Rørdal 

• Brugerrådet Hjeds Sø 

• Kontakt Sundheds- & Kulturforvaltningen 

• LIFE+ og Ll. Vildmose 

• Brugerråd Vilsted Sø 
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Opgavebeskrivelse:  

DOF har som formål at fremme kendskabet og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse, herunder 

sikring og forbedring af levesteder. Lokalafdelingerne - herunder DOF Nordjylland - repræsenterer DOF i 

forhold til offentlige myndigheder og varetager på lokalt plan DOF's naturpolitiske interesser (§5,4). 

Formanden for DOF Nordjylland tegner DOF lokalt, men lokalforeningens bestyrelse har besluttet, at denne 

opgave varetages i samarbejde med udvalget. Endvidere bemyndiges adskillige medlemmer uden for 

bestyrelsen til at tegne lokalafdelingen i bestemte sager, opgaver og udvalg.  

Det er udvalgets primære opgave at holde en stærk og tæt kontakt til disse eksterne medlemmer, som 

varetager opgaver i de ovenfor oplistede råd og udvalg. Udvalget vil skrive til de eksterne repræsentanter 

og beskrive, hvordan vi ønsker, at kontakten skal være i det daglige, herunder, hvordan udvalget til 

stadighed er orienteret om, hvad der foregår i udvalg og råd. Det er oplagt, at udvalgskoordinatoren skal 

modtage kopier af referater fra møder. Udvalget tilbyder samtidig de eksterne repræsentanter sparring, og 

hvis de skulle få forfald til møder og lignende, tilbyder udvalgskoordinatoren eller andre 

udvalgsmedlemmer at træde i stedet som suppleant. 

Udvalget vil arbejde med at konkretisere og iværksætte det af bestyrelsen vedtagne forslag om et årligt 

møde med vores eksterne repræsentanter. 

Udvalget vil sætte mere fokus på biodiversitet på det regionale niveau, jævnfør DOF's strategi 2013-16 -  

afsnittet om biodiversitet - som indledes med ordene "Biologisk mangfoldighed eller biodiversitet udgør 

den egentlige målsætning for hele DOF's virke. Vi kæmper for et rigt og varieret fugleliv - og dermed for en 

mangfoldig natur i det hele taget". DOF Nordjylland vil på linje med DOF centralt styrke sin profil som 

fortaler for Danmarks biodiversitet. 

Som en hel ny aktivitet til styrkelsen af fokus på biodiversitet, vil udvalget konkret arbejde med afholdelsen 

af en såkaldt "BIOBLITZ" i Ll. Vildmose. Her vil vi samle eksperter og frivillige fra naturorganisationerne til 

over et bestemt tidsrum, f.eks. 24 timer, at registrere flest mulige arter inden for flora og fauna. Det 

skønnes, at der kan være rigtig god presse i dette tiltag. BIOBLITZ'en skal, hvis den bliver en succes, 

gentages f.eks. hvert 5. år. 

Udgangspunktet for udvalgets arbejde vil være DOF's Naturpolitik: 

http://www.dof.dk/images/naturpolitik/naturpolitik/dokumenter/DOFs_naturpolitik.pdf, som blev 

vedtaget på Repræsentantskabsmødet i november 2014. 

 

Formidling af fugleoplevelser i naturen 

Medlemmer: Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen og Lars Grøn 

Udvalgskoordinator: Poul Erik Sperling 

Ansvarsområder bl.a.: 

• Gråmejser 
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• lokalgrupperne 

o Frederikshavn/Hjørring 

o Aalborg 

o Ll. Vildmose 

o Rold Skov 

• Nye medlemsaktiviteter 

• Biblioteksudvalg 

Opgavebeskrivelse:  

Udvalget vil: 

1. Udvikle og gennemføre Gråmejseture 

2. Udvikle nye medlemstiltag som f.eks. bedsteforældredage og tilbud til børn og unge 

3. I samarbejde med Markedsføringsudvalget udarbejde en plan for anvendelsen af den nyanskaffede 

trailer 

4. Intensivere biblioteksarbejdet gennem anskaffelser, registrering og katalogisering samt 

anmeldelser. Den månedlige åbne biblioteksdag kan muligvis udvikles til en "DOF Åben Hus Dag", 

hvor medlemmerne kan møde medlemmer af bestyrelsen 

5. Intensivere og forbedre kontakten til Lokalgrupperne. Grupperne skal have en fast formand eller 

kontaktperson i forhold til Bestyrelsen. De bør aflevere en kort beretning til DOFs årlige 

generalforsamling og helst også lave nogle referater fra aktiviteterne til www.dofnord.dk 

 

Markedsføring,  Medlemskontakt og PR 

Medlemmer: Peter Lund Kristensen, Anni Guldberg Madsen og Børge Søndergård 

Udvalgskoordinator: Anni Guldberg Madsen 

Ansvarsområder bl.a.: 

• Webredaktion 

• Facebookgrupper 

• Nyhedsbreve 

• Skaffe nye medlemmer 

• PR- og pressearbejde 

• Kontakt til Turistforeninger 

• Samarbejde med PR-afdelingen i Fuglenes Hus 

• Outdoormesse 2017 

Opgavebeskrivelse:  

1. Hovedindsatsen fokuseres på en styrkelse af hjemmesiden www.dofnord.dk. Peter kan systemet og 

Anni og Børge oplæres, så de kan varetage opgaver på "redaktørniveau". Målet er, trods 

opmærksomhed på andre sociale medier, at gøre hjemmesiden til det mest oplagte sted for både 
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dof- og ikkedof-medlemmer. Der skal arbejdes mere med hele billedsiden, ligesom det skal 

undersøges, om der kan laves et feed til Instagram #dofnord, således, at vi udnytter de billeder, 

som folk lægger op, til en løbende dynamisk billedfrise. Målet er, at der skal nyt på hjemmesiden 

mindst 2 gange om ugen. Antal besøg på sider og indlæg skal forøges fra i dag ca. 20.000 månedligt 

til 25.000 månedligt, og antallet af unikke brugere skal hæves fra ca. 1100 til 1500 månedligt - 

begge dele inden generalforsamlingen 2016. Endvidere vil udvalget undersøge muligheden for at 

lave elektronisk nyhedsbrev f.eks. 4-6 gange årligt. Det drøftes på et bestyrelsesmøde, i hvilken 

form bestyrelsens arbejde skal formidles via hjemmesiden. 

2. Facebooksiden DOF Nordjylland fortsætter som en åben gruppe. Målet er at forøge medlemsskaren 

på Facebookgruppen fra 335 til 370 inden Generalforsamlingen 2016. 

3. Udvalget vil bringe en debat op i bestyrelsen om, hvordan vi skaffer flere medlemskaber af DOF. 

Herved øger vi vores egne økonomiske muligheder. Et fokus bør bl.a. være at skaffe flere unge 

medlemmer. Målet er at hæve antallet af nordjyske medlemmer fra det nuværende 922 til 950 

inden Generalforsamlingen 2016. 

4. DOF centralt har stor succes med at plante gode historier i pressen, den trykte såvel som den 

æterbårne. Vi må kunne gøre det samme her i Nordjylland. Målet er at producere 1 god historie om 

måneden. En nær kontakt til Søren Skov, Nordjyske Medier, skal etableres. 

5. Fugleturisme vil kunne skaffe flere besøgende i vores landsdel og et positivt fokus på vores natur og 

fugleliv. Udover at det vil give indtægter til landsdelen, forventes det at give flere DOF-medlemmer. 

Udvalget vil bringe emnet op som en temadebat på et snarligt bestyrelsesmøde.  

6. Udvikle en fysisk PR platform, som kan anvendes i mange sammenhænge. Der er forslag om en PR-

trailer, som set i Sønderjylland. 

7. Udarbejde en trykt folder, som fortæller om DOF Nordjylland 
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