DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat
_______________________________________________________________________________________
Mødedato og -sted: 17. november 2016 i Golfhuset, Aalborg
Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Børge Søndergård(BSØ), Poul Erik
Sperling(PES), Anni Guldberg Madsen(AGM) og Gitte Holm(GH), Lars Grøn(GRØN) og Jens Østergaard(JØ)
Afbud: Ingen
Dagsorden:
1. Velkomst til Jens Østergaard:
a. Jens Østergaard indtræder som suppleant i bestyrelsen frem til generalforsamlingen, da
Simon S. Christiansen er udtrådt af bestyrelsen som konsekvens af sin nye stilling som
naturvejleder/fuglestationsleder ved Skagen Fuglestation. Jens har en lang og bred
erhvervserfaring, stor glæde ved fugle, og vil især gerne bidrage i forhold til organisation,
planlægning og afvikling af arrangementer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer
præsenterede sig for JØ, som blev budt varmt velkommen.
2. Referat fra nyligt afholdt Repræsentantskabsmøde:
a. PES refererede fra formandsmødet bl.a. om planerne om at nedskære omtalerne af de
lokale arrangementer i Fugle&Natur. De bliver fremover skåret ned til 2 linjer, men det
giver plads til yderligere en del sider med redaktionelt indhold. DOFs fælles fildelingsystem
er nu på plads, og vi opfordres til at lægge stof på. DOF Nordjylland er "firstmover" på dette
område, da vi som de første lagde filer ind allerede i foråret. Adgangskode og password kan
fås ved henvendelse til BSØ.
b. På Repræsentantskabsmødet fyldte især en gruppediskussion om den fremtidige strategi
for DOF: "Hvordan får vi flere medlemmer" og "betydningen af det internationale arbejde".
Lidt tumult omkring valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til Skagen Fuglestation, som
dog faldt roligt på plads. Valgt blev Poul Hald-Mortensen og Børge Søndergård(BSØ). Der
var interessante referater fra ikke mindst de tre fuglestationer, og Vicky fra DOFUNG holdt
et kanonsjovt indlæg, som skulle vise os alle, hvad det, er hun og Sebastian Klein drager
rundt på gymnasierne med i projektet "#vikiggerpåfugle".
c. DOF Nordjylland lagde sine lokale materialer frem. Der var stor interesse for vores to
foldere: "Fugle og landbrug" og "Se på Fugle i Nordjylland". DOF centralt talte om at udgive
landbrugsfolderen, og flere ville gerne bruge folderne som grundlag for egne foldere. Det
kræver, at vi får lagt en Wordfil af begge på det nye fildelingssystem.
d. Årets Hæderspris gik til fuglestationsleder Hans Lind fra Gedser.
e. Der kommer officielt referat fra Repræsentantskabsmødet, som udsendes til bestyrelsen.
3. Nyt fra Skagen:
a. PES fortalte, at Arbejdsgruppen netop er blevet nedlagt efter endt arbejde, og nu tager den
nye bestyrelse for Skagen Fuglestation over. Realdania er færdig med bygningen. Der er
åbent hus for alle interesserede den 11. december, se her. Indretning af udstilling og
fuglestation går nu i gang. Der arbejdes på en samarbejdsaftale mellem
Naturstyrelsens(NS) og DOF; ikke helt klar endnu. Der indarbejdes en kattelem i den 20
årige kontrakt, og DOF ser ud til at få 5 kr. pr indgangsbillet. Lejemodul for lejligheden vil
snart ligge klar, så dof´ere kan leje sig ind mod at bidrage aktivt til fuglestationsarbejdet.
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Der arbejdes intenst med ny placering af fangstnet og placering af Helgolandsruse. Der
etableres radar, så trækket kan følges helt tæt.
b. Der vil komme en ønskeliste til lokalforeningerne fra Skagen Fuglestation. DOF Nordjylland
vil gerne bidrage.
c. Indvielse af Skagen Fuglestation og oplevelsescenteret bliver 10. eller 11. maj 2017,
umiddelbart fulgt op af Skagen Fuglefestival og ugen efter Naturmødet i Hirtshals.
Valg af 2 repræsentanter til Skagen Fuglestations bestyrelse:
a. Der var 3 interesserede: PES, GRØN og Knud Pedersen. PES blev med flest stemmer(7) valgt
for 2 år, Knud Pedersen(5) for 1 år. GRØN(2) blev valgt som suppleant.
b. Nu kendes bestyrelsens sammensætning næsten:
i. For HB: Kim Skelmose og Niels Eriksen
ii. For Repræsentantskabet: Poul Hald-Mortensen og Børge Søndergård
iii. For DOF Nordjylland: Poul Erik Sperling og Knud Pedersen
iv. For Skagen Fuglestations Venner(SkafVen): Vælges 21.11.2016
v. For Dansk Ringmærkerforening: Henning Ebdrup
vi. For Zoologisk Museum: Kasper Thorup
Vindmøller ved Rendbæk Øst:
a. Der udspandt sig en lang debat om forløbet, og mulige forklaringer på, hvorfor sagen var
kørt lidt af sporet i forhold til et aktivt og velanskrevet medlem. Der var enighed om, at i
sådanne "eksplosive" sager indkaldes bestyrelsen i stedet for at ordne sagen via emaildebat. I øvrigt opbakning til, at DOF Nordjylland ikke gør for-indsigelse nu, men
genvurderer sagen, når/hvis der kommer en VVM-redegørelse.
Generalforsamling 2017:
a. Generalforsamlingen finder sted, lørdag den 4. februar 2017 på Skillingbro Naturskole,
Røde Møllevej i Skørping. GH påtager sig ansvaret for at arrangere generalforsamlingen,
som starter kl. 11.00, og som efter afviklingen går over i frokost og ender med en udflugt.
b. PK indkalder indlæg til beretningen og sammenskriver
c. SEM sørger for regnskab og budget - kontakt til revisor
d. BSØ sørger for at det formelle bliver overholdt. Generalforsamlingen skal indkaldes senest
4 uger før afholdelse(7.1.), seneste dato for indsendelse af forslag til behandling på GF er
senest 3 uger før(14.1.). GF annonceres i Nyhedsbrev til medlemmerne i den kommende
uge, og senere på hjemmeside og Facebook.
e. Bestyrelsen drøfter generalforsamlingen igen på sit møde 12.1.2017
Hjemmeside, Nyhedsbrev og Facebook:
a. Det første nyhedsbrev blev udsendt til 680 modtagere. 60 e-mailadresser fungerede ikke.
Statistikken viser, at 65,8% har åbnet Nyhedsbrevet. Positive tilbagemeldinger er modtaget,
så det er succesfuldt, og vi fortsætter. Der er lidt dødt omkring hjemmesideartikler lige nu,
og der var enighed om, at vi skulle genoptage traditionen med at prikke til navngivne folk
efter en bestemt rækkefølge. Børge sender sin liste til Anni. Facebook kører stille og roligt
fremad.
Arrangementer forår 2017 Gråmejser og lokalgrupper:
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a. Gråmejsearrangørerne mødes i december for at lægge programmet.
Frederikshavnergruppen har møde første torsdag i hver måned, og Aalborggruppen vil
arbejde mere sammen Folkeuniversitetet. Vi har netop modtaget melding om, at
arrangementer fra 1.2.-1.5. skal være Fugle&Natur i hænde senest 11.12.2016, så alle
arrangører bedes være opmærksomme på denne deadline.
DOFUNG arrangement/lejr 2017:
a. Der er pt. 31 ungdomsmedlemmer (0 til og med 30 år). Der kom flere nye i foreningen i
forbindelse med Naturmødet i Hirtshals. DOFUng-medlemmer fortalte på det netop
overståede Repræsentantskabsmøde, at de gerne vil i kontakt med lokalforeningerne.
Børge tog dem på ordet, og bad dem overveje, hvad de kunne tænke sig at samarbejde
med DOF Nordjylland om. Der kommer en henvendelse, lovede de. Selv kunne vi tænke os
at forsøge med et arrangement omkring Skagen Fuglefestival og huse en DOFUNG
efterårslandslejr. BSØ arbejder videre med mere konkrete planer i samarbejde med
DOFUNG.
Outdoormesse 10.-12. februar 2017:
a. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med AGM (tovholder), JØ og BSØ. Vi skal have
oplysninger fra Thorkild Lund og forsøge at få Naturbutikken til at stille op.
Valg af kasserer til Aalborgruppen
a. SEM kunne meddele, at Anton Thøger Larsen er valgt
Faunastriber:
a. BSØ berettede om samarbejdet med LandboNord omkring etablering af vildtstriber i 2017
og fremover. Det kan ske stort set uden udgifter for landmanden og uden nedgang i
Grundydelsen. LandboNord vil gerne have Biavlerforeningen, Jægerne og DOF til at bakke
op. Der forelå en folder, hvor vi påpegede to forhold. Der skal ikke køres med maskiner
efter 1.5., da det vil gå udover agerfuglenes unger, og det skal sikres, at der ikke er invasive
arter i frøblandingerne. Vi besluttede at bakke op med vores indsats, logo og monitering af
udviklingen i fugleforekomst til evaluering af indsatsen. BSØ er tovholder.
Eventuelt:
a. GH fortalte, at Rold Skov gruppen nu opruster i forhold til aktiviteter, og hun kunne berette
om flere spændende og positive initiativer. GH vil undersøge mulighederne for at udnytte
Veluxfonden.
b. Vi er utilfredse med abonnementsvilkårene for Fugleåret. PES havde udarbejdet en
skrivelse til Hovedbestyrelsen, Fuglenes Hus og Naturbutikken. Vedtaget, at BSØ renskriver
og PK sender på vegne af DOF Nordjylland.
c. SEM kunne meddele, at AtlasIII-styregruppen havde besluttet, at det er vigtigere i det
sidste år at få dækket bredt, det vil sige: hellere opsøge kvadrater uden hidtidig dækning,
end optimere i de dækkede kvadrater! Timetælleturene ser anstændige ud og vil nå målet,
dog er der stadig en del kvadrater i vores landsdel, som mangler TTT. Der bliver atlaslejre i
Vendsyssel, Nordvestjylland og Århus. Vores falder 22.-28.5.2017. Thorkild Lund, Henrik
Møller Thomsen og SEM holder møde snart vedr. lokale initiativer udover lejrene.
d. GRØN er kommet i DOFs Feltudvalg. Glæder sig meget til arbejdet. GRØN har vurderet sine
interesser og arbejdskraft, og meddelte, at han gerne fortsætter i DOF Nordjyllands
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bestyrelse, men må skippe næstformandsposten fra 2017 og løftet om ad åre at overtage
formandsposten. Fugle og formidling har hans interesse, hvorfor han af tidsmæssige og
interessemæssige grunde må sige fra overfor almindeligt bestyrelsesarbejde, naturpolitik
osv.
e. GH vil som sagt undersøge Veluxfonden m.v. Vi bør have en drøftelse på et kommende
bestyrelsesmøde om, hvad vi kunne tænke os at søg eksterne midler til.

Referent: Børge Søndergård
Næste møde: 12. januar 2017, kl. 19.00
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