DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat
_______________________________________________________________________________________
Mødedato og -sted: 13. februar 2017 i Golfhuset, Aalborg
Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Børge Søndergård(BSØ), Poul Erik
Sperling(PES), Anni Guldberg Madsen(AGM), Brian Skræm(BS), Aase Jensen (AAJ) og Gitte Holm(GH) Afbud:
Jens Østergaard(JØ) og Preben Gulbæk(PG)
PK bød velkommen, og der blev foretaget en præsentationsrunde
Dagsorden:
1. Konstituering:
a. PK startede med at konstatere, at der ikke blev valgt nok medlemmer til bestyrelsen. Der
mangler et medlem. Der blev valgt 2 suppleanter med AAJ som 1. suppleant og PG, som 2.
suppleant. PK konstaterede, at så var AAJ rent faktisk rykket ind i bestyrelsen. AAJ var
indforstået med dette. PG bliver 1. suppleant. PK gjorde opmærksom på, at suppleanter
har fuld adgang - og opfordres til - at deltage i bestyrelsesmøderne.
b. PK blev genvalgt til formand. SEM blev genvalgt til kasserer og BSØ fortsætter som
sekretær.
c. Til næste møde reviderer BSØ Listen over Tillidsposter. Denne behandles på næste
bestyrelsesmøde
2. Planlægning af møder for næste år og generalforsamling 2018
a. Mødeplan (navn i parentes medbringer kage): 22.3.(SEM), 19.4.(BSØ), 1.6.(AAJ), 10.8.(BS),
13.9.(AGM), 26.10(GH), 29.11.(PES), 10.1.18(JØ). Generalforsamling 2018 fastsættes til 10.
februar - sandsynligvis i Aalborg. Bestyrelsesmøder holdes i Golfhuset i Aalborg,
sædvanligvis kl. 19.00
3. DOF Nordjyllands aktiviteter for det næste år:
a. Der var enighed om at lave en opdatering/tilretning af DOF Nordjyllands Organisationsplan,
således at den dels indeholder indhold i de enkelte udvalg, dels suppleres med navne på
aktuelle medlemmer og enderlig indeholder en kort handleplan for hvert udvalg i 2017.
b. Der var enighed om at prioritere 3 vigtige indsatser i 2017:
i. Naturpolitik. Der udspandt sig en længere debat omkring decentralt kontra centralt
dofansvar samt om, hvordan man bedst sikrede varetagelse af
naturpolitikområdet. Hvordan skal forholdet være til de enkelte naturområder, og
hvordan sikre kontakten og samspillet med DOFs kommunekontaktpersoner? PES
og PK udarbejder oplæg til næste bestyrelsesmøde
ii. En regional DOF UNG gruppe skal etableres og gøres "driftsklar". Vi har fået en
rimelig tilgang af nye unge medlemmer, og vi har opdaget, at vi har en lokal, som er
medlem af DOFUNGs bestyrelse, nemlig Asger Lykkegaard Møldrup fra Aalborg.
Kontakt er taget. Der er foreløbig planlagt to arrangementer for unge: 8.-9.4. i Ll.
Vildmose og i Kristi Himmelfartsferien i Skagen. Begge arrangementer er åbne for
DOFUNG'er fra hele landet. GH og BSØ udgør en foreløbig arbejdsgruppe.
iii. Der er konstateret et større behov for fugleture, som planlægges på tidspunkter,
hvor folk i arbejde og børn og unge kan deltage. Burde være en opgave for
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lokalafdelingerne, men trænger til et centralt boost. JØ har vist interesse for
området.
Anskaffelse af kaffemaskine:
a. PK har undersøgt markedet. Vi har brug for stor maskine til bl.a. møder i Golfhuset samt
ved vores stand på f.eks. Naturmødet. Det overlades til AGM og PES at indkøbe
kaffemaskinen.
Kontakt fra AGRI NORD:
a. AGRI NORD har for et stykke tid siden via Lars Grøn bedt om DOF Nordjyllands støtte til en
ansøgning om forskellige projekter som samlet set kaldes Naturbrikker. De skal sendes til
forskellige fonde. Bestyrelsen kan ikke finde meget "fugl" i Naturbrikker, og projektet om
kirkeuglen arbejder frem mod en plan om egentlig opdræt og udsætning af kirkeugler. Det
er en politik, vi ikke støtter. Der formuleres et pænt afslag til AGRI NORD, som sendes af PK.
Kommuneplanlægning:
a. Alle kommuner arbejder i øjeblikket med kommuneplaner, som skal dække den kommende
kommunale valgperiode. Her beskrives mange ting - også natur - med udgangspunkt i den
planlagte arealanvendelse. I Brønderslev prøver de noget nyt via et begreb kaldet "scoping"
at få nogle forhåndstilkendegivelser fra organisationer, som til eksempel DOF Nordjylland,
om f.eks. placering af vindmøller. Bestyrelsen var enige om ikke at blåstemple sådanne ting
gennem scoping, men afvente de konkrete udspil om f.eks. vindmølleparker, og så tage
stilling i forhold til den påkrævede VVM redegørelse.
Europæisk Landbrugspolitik:
a. Henrik Weidling fra Fuglenes Hus har en artikel på Dofs hjemmeside om Revision af den
europæiske landbrugspolitik: http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1530. Der
opfordres til at borgere giver deres mening direkte til kende overfor Kommissionen.
Vagn Gjerløv opfordrer DOF Nordjyllands bestyrelse til at tilkendegive en mening, og
vedhæfter en rapport af Daniel Bue Lauritzen "Landbruget er dansk miljøs akilleshæl".
Det er DOF Nordjyllands bestyrelses opfattelse, at udtalelser til EU i sager som disse
bedst varetages af DOF Centralt. Det vil vægte langt mere, og danske fugleinteresser vil
blive varetaget bedst, hvis der ikke kommer mange forskellige DOF-udtalelser, men én
samlet og med vægt. DOF Nordjylland bestyrelse vil derfor ikke afgive udtalelser til EUkommissionen.
Ansøgning til Veluxfonden:
a. GH har undersøgt muligheden for at søge midler til vores arbejde via Veluxfonden. Specielt
har "ældre til ældre" projekter vores interesse. Bestyrelsen diskuterede specifikt
Bedsteforældredagen og kom med forslag til materialer, som der kunne søges midler til:
kikkerter, materiale til fuglekassebygning osv. GH samler sammen og formulerer ansøgning
til Veluxfonden
Regnskab 2016:
a. SEM fulgte op på dirigent og revisor Niels Eriksens kommentarer til Regnskabet. Niels
havde flere forslag til forbedringer, som alle vil blive sat i værk af kassereren.
Eventuel:
a. BSØ:
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i. Thorkild Lund og Vildmosecenteret afholder Bioblitz i Mellemområdet i Ll.
Vildmose 25.8., kl. 18 til 26.8., kl. 18. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe og DOF
Nordjylland kan forvente en invitation
ii. Ørnens Dag 26.2. i Ll. Vildmose. Thorkild Lund spørger om hjælp til afvikling. GH har
tilbudt sig
iii. Naturvenner til Flygtninge i Aalborg afholder informationsmøde tirsdag den 28.
februar kl. 19:00 i Kulturhuset Trekanten, Sebbersundvej 22A, 9220 Aalborg Øst.
SEM deltager
GH:
i. Klimaugen i Rebild har ofte oplæg fra spændende folk. GH vil søge at få
DOF/Fuglenes Hus til stille med en spændende oplægsholder til næste år
SEM:
i. Har modtaget invitation fra naturvejleder i Aalborg kommune Esben Buch om at
indgå i et samarbejde om at søge penge fra Naturfonden til at oprette et
naturområde på Egholm. SEM går ind i arbejdet. Det vil bl.a. lette de årlige
optællinger af vandfugle i Limfjorden, hvis der kunne etableres et fugletårn på et
strategisk sted.
AGM:
i. Der gennemføres nu også et Ørnens Dag arrangement 26.2. i St. Vildmose. Ejner
Flensted-Jensen og AGM står for det. Det blev i weekenden lagt på
arrangementsoversigten på DOF hjemmeside, og vi krydser fingre for, at det
kommer med den samlede markedsføring af Ørnens Dag
PES:
i. PES er nu instrueret i, hvordan varmeanlægget i Golfhuset gentændes, hvis det er
gået ud. Det sker nemlig lidt for tit. Hvis nogen vil oplæres (det er enkelt) så
henvend jer til PES. PES har også anskaffet en lille varmeblæser, som kan bruges i
nødstilfælde. Den står i arkivrummet
ii. Mørklægningsgardiner er på vej op i lokalet i Golfhuset. Bestyrelsen bad om, at
Biblioteksgruppen også ville købe en ny persienne i stedet for den, som har været i
stykker længe
BS:
i. Ville det være muligt at få den endelige dagsorden og de mange bilag ud en til to
dage før mødet, så man kan være bedre forberedt? Formanden ville bestræbe sig
på det, og opfordrede samtidigt bestyrelsesmedlemmerne til at indsende
dagsordensforslag i god tid.

Referent: Børge Søndergård
Næste møde: 22. marts 2017, kl. 19.00 i Golfhuset (SEM tager kage med)
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