DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat
_______________________________________________________________________________________
Mødedato og -sted: 19. april 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), Jens Østergaard(JØ), Gitte
Holm(GH) og Preben Gulbæk(PG).
Dagsorden:
1. Egon Østergaards 60 års fødselsdag:
a. DOFs formand afholder fødselsdagsreception i Fuglenes hus om en god uges tid. Vi har
ingen, som kan tage af sted. PK medbringer gave(vin) til Repræsentantskabsmødet i den
kommende weekend
2. Fuglenes dag 2017
a. DOF afholder den landsdækkende Fuglenes Dag den 28.5. Fuglenes Hus har ikke kontaktet
lokalbestyrelsen direkte, men skrevet direkte til folk, som på en eller anden måde deltog
sidste år.
b. Det vides, at Kurt Rasmussen afholder arrangement i Vrangbækken, og BSø kontakter
Thorkild Lund vedr. Lille Vildmose. Hvis nogen kender noget til andre, bedes de sende
turbeskrivelse til BSø
c. Vi besluttede at være tidligere ude i 2018, og prøve at løfte det som et DOF Nordjylland
regionalt program med PR, folder, plakat osv. og afsætte lidt økonomi til det. Endvidere
skal det evalueres
3. Kontaktpapir - invitation til fugleture
a. JØ har lavet et oplæg til en invitation til fugleture, som kan bruges i forbindelse med, at vi
f.eks. er ude med telt og trailer til Fuglefestival, Naturmødet, Mosens Dag osv. Udkastet
havde været gennem flere forbedringer og yderligere kom frem på mødet. Der var enighed
om at altid at bruge vores navn "DOF Nordjylland" på vores officielle skrivelser og ikke
kælenavne/forkortelser osv. Invitationen udformes, så den ikke skal ændres efter hvilket
arrangement, vi tilfældigt er ud på
b. Der var stor opbakning til JØ's initiativ. JØ vil gerne selv være turleder, SEM melder sig
under fanerne, når AtlassIII klinger af, og GH vil spørge i Rold, om der er nogen, der stiller
sig til rådighed. BS laver liste i MailChimp over tilmeldte, og PK trykker 300 eksemplarer
snarest
4. Økonomi:
a. SEM fremlagde oversigt over udgifter hidtil i 2017, som blev taget til efterretning. Vi skal
prøve at dække anskaffelser gennem fonde (GH) og det blev foreslået, at vi forespurgte
DOF centralt om de ville dække hverve- og landbrugsfolder
5. Bedsteforældredag:
a. Kan ikke lade sig gøre at gennemføre 6. maj. Efter diskussion om mulige andre løsninger
enedes vi om, at vente til næste år og aflyse her i 2017. BSØ aflyser på hjemmesiden.
6. Skagen Fuglefestival 12.-14. maj:
a. Det står ikke klart, om vi kan rejse vores eget telt eller skal indgå i fælles informationstelt.
Vi kan stå med samme tilbud og vagthold uagtet hvilken løsning, der bliver valgt.
Vagtfordelingen er på plads. Der har været nogle logistiske problemer med traileren, da
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7.

8.

9.

10.

Carlo er bortrejst. BSø ferierer i Skagen fra 5.5. og afhenter hos Carlo. Efter festivalen kører
han den til Hirtshals, hvor den kan stå hos en bekendt af GH. Efter Naturmødet kører han
den tilbage til Carlo.
Naturmødet 18.-20.5.:
a. Det er lige før, at det trykte program går i luften, og allerede nu kan man se det på
www.naturmoedet.dk. Vi har fået en rigtig fin placering i "The Village". Der er udpeget
vagthold, som holder møde 25.4., kl. 9.30 i Golfhuset. Anni Oppelstrup og Martin Høj
Hansen fra DOF Nordvestjylland er inviteret til at indgå i vagtholdet. BSø sender løbende
nyheder og information ud. Fra vores telt vil der blive afholdt 2 fugleture, som PK står
for, og Hans Christoffersen holder fredag oplæg om kongeørnene i Nordjylland. Alle er
velkomne i teltet og give en hånd, men husk også at komme for at opleve selve
Naturmødet.
Nyt fra PR-gruppen:
a. PR-gruppen holdt møde 18.4. BSø har anmodet om at få reduceret i arbejdsmængden, og
det har resulteret i følgende ændringer. PK indtræder som aktivt medlem af udvalget igen,
og overtager koordinatorposten. BS tager sig af hjemmesider, nyhedbrevsadministration,
Mailchimp, Facebook - BSø og PK supplerer. BSØ tager medlemslister, revision af DOF
Nøgle med over i sekretærjobbet, ligesom han også lægger vores arrangementer i DOFs
centrale arrangements kalender. AGM, som er udtrådt af udvalget, fortsætter med at
redigere biblioteksafsnittet på hjemmesiden og sørge for oplægning af anmeldelser.
b. Udover oplæring i Mailchimp-systemet (tak AGM!), talte vi om de ønsker, der er til
udvikling af hjemmesiden. Disse besvares på næste bestyrelsesmøde
Indvielse af Skagen Fuglestation:
a. PK forventer ikke, at vi bliver inviteret til at holde tale, men vi vil gerne komme med en
gave. Der var enighed om, at PK, PES og BSø finder en løsning
Evt.:
a. PES:
i. Præsenterede et udsnit af de bøger, som vi netop har fået til anmeldelse
b. SEM:
i. Har fået Henrik Møller Thomsen til at indtræde i "Viden om fugle" udvalget. Henrik
Christoffersen og Morten Christensen har betakket sig. Forslag om at spørge Ejner
Flensted og Anders Horsten
ii. AtlasIII-mailgruppen får indbydelse til weekenden. Det går fint med
TimeTælleTurene, men der mangler en del dækning af kvadrater i Midtvendsyssel.
Anders Østerby kontaktes
c. BSØ:
i. Informerede om, at der var solgt 30 kilometer faunastriber til landmændende i
LandboNord. Meget tilfredsstillende her i det første år. Der blev rundsendt et kort
med placeringer. Det mailes ud til bestyrelsen, og der efterspørges en
adresseoversigt, så man kan besøge nogle af stederne. SEM vil gerne monitere i
Vodskovområdet - BSø har en oplagt kontakt. BS vil monitere hos Mikael O.
Sørensen, som bor i nærheden af ham på Sæbykanten.
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d. AGM:
i. DN i Brønderslev vil søge om at opgradere Store Vildmose til
Fuglebeskyttelsesområde. AGM mener, at det burde være os. Bestyrelsen mener i
så fald, at det børe være DOF centralt, som skal gå ind i sagen. AGM opfordredes til
at kontakte Mark Desholm. Der opstod også en diskussion om en rapport vedr. Rye
å's afvanding, hvor der ligger en konsulentrapport til kommunerne i Jammerbugt
og Brønderslev. AGM bedes kontakte Knud Flensted i DOF.
e. AaJ:
i. Kunne fortælle, at Kulturarvstyrelsen har gjort indsigelse mod de nye
kæmpevindmøller ved Vejlerne. De vil bl.a. skæmme udsigten fra Aggersborg
f. GH:
i. GH sidder i Grønt Råd i Rebild kommune. Det Grønne råd har afholdt Klimauger - et
rigtig godt initiativ. Dog uden medvirken af DOF. Men GH vil forsøge at sætte DOF
på programmet i 2018. GH sidder i Naturrådet i Mariagerfjord kommune.
Mariagerfjord kommune har som den eneste kommune i landet både et Grønt Råd,
et Vandråd og et Naturråd. Naturrådet koncentrerer sig alene om Natura 2000
områder. Rådet havde den 1. april en konference, hvor kommunen havde inviteret
konsulent Jesper Hartvig Thomsen til at guide os gennem dagens
program. Hensigten med Naturrådet er at få mest muligt ud af Natura 2000
områderne i kommunen med den økonomi der følger med. GH foreslog et katalog
med henvisninger til, hvad borgere kan gør selv, det være sig både landmænd,
grundejerforeninger, fabriksområder m.m. og brugte vores landbrugsfolder som
eksempel. Det blev besluttet, at få udarbejdet en sådan folder.
ii. Velux ansøgning. GH har måtte lægge det lidt til side, da hun har været fuldt
beskæftiget i forbindelse med sin fars død, men hun har indsamlet alle relevante
oplysninger og går nu i gang med at søge

Referent: Børge Søndergård
Næste møde: 1. juni 2017, kl. 19.00 i Golfhuset (AaJ tager kage med)

3

