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Mødedato og -sted: 1. juni 2017 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Poul Erik Sperling(PES), Anni Guldberg 

Madsen(AGM), Brian Skræm(BS), Aase Jensen (AAJ), Jens Østergaard(JØ), Gitte Holm (GH) og Preben 

Gulbæk(PG).  Afbud: Børge Søndergård(BSØ) 

1. Referat fra Naturmødet 2017 

Der var rigtig mange deltagere - over 10.000. Vi vil gerne have flere arrangementer i vores telt næste år; det 

gik så godt med Hans Christoffersens foredrag. Det kan være rejseforedrag, debatter eller andet, enten 

med lokale eller landsdækkende oplægsholdere, for eksempel et oplæg af Poul Erik om, hvad landbruget 

kan gøre eller Jan Tøttrup om Røde Glenter. Vores skilt var en god tilføjelse, men det er blevet vådt, så vi 

skal have lavet et nyt. Gitte nævnte muligheden for en evaluering i København med de fire deltagere fra os. 

Niveauet for hele mødet er blevet højere. Andre stande bør have at vide, at de skal blive, til arrangementet 

slutter. Fugleture er bedst om formiddagen på grund af havgus om eftermiddagen. Svend Erik foreslog til 

Naturmødet et indlæg fra hende, der driver Knuthenlund - et fantastisk, økologisk, nytænkende landbrug, 

hvor naturen er tænkt ind. Traileren var for stor til Aase og Erlanns bil. Det skal vi tænke på ved fremtidig 

planlægning. 

2. Referat fra Skagen Fuglestations indvielse 

Der manglede organisation af, hvor gaverne skulle afleveres fra bl.a.alle lokalafdelingerne til arrangementet 

om aftenen; en præsentation af gaverne og en orientering om, hvad fuglestationen laver, ville have været 

fint. Der børe være nogen, der sneder en tak for hver af gaverne. Organisation er en god ting. 

3. Fugletårn i St.Vildmose 

Peter har været med Jørgen Skeel til et møde i Kongenshus om mulighed for et første klasses fugletårn. 

Jørgen Skeel arbejder sammen med Jammerbugt kommune om at skaffe midler fra fonde. Det skal måske 

ligge i nærheden af Åbybro. DOF Nordjylland kunne tilbyde at lave ture der. 

4. Svenning Christensens tilbud om skovstykke til "fuglereservat"  

Svenning Christensen har et stykke jord ved Kjærsgaard Strand, hvor han vil fælde skov og plante træer og 

krat til glæde for fugle. Peter og Børge arbejder sammen med ham om det. 

5. Fuglenes Dag 

Gitte fortalte om Fuglenes Dag i Rold Skov, cirka 25 deltagere ialt. Ros til Gitte for arrangementet. Svend 

Eriks blev ikke til noget. Næste år planlægger vi Fuglenes Dag for hele Nordjylland i god tid. 

6. 78 invitationsaccepter - hvad gør vi nu? 

Det, der står i papiret, er det vi gør - vi udleverer ikke mailadresserne til andre. Vi snakkede om en tur i 

Store Vildmose 24.juni kl.9, mødested parkeringspladsen ved Manna Mosevej,  med Peter og Brian som 

guider og Poul Erik som reserve. Preben og Anni vil gerne være praktiske hjælpere. Svend Erik foreslog, at 

de to skulle sørge for at snakke med folk og få at vide, hvad de ønskede sig af sådan en tur. Ulvedybet 
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10.sptember kl.10 med Poul Erik og Svend Erik som guider, mødested parkeringspladsen ved Bjerget. De 

skal have udleveret et nummer af Fugle og Natur og en seddel, hvor de kan bede om et prøvenummer. 

Gitte pakker en kasse foldere til nybegyndere. Jens laver liste i Excel og Brian lægger ind i mailinglisten og 

sender mail ud. 

7. "Kom i gang"-punkt på hjemmesiden 

Jens har en række ideer om det. Han holder arbejdsmøde med hjemmesidegruppen om det efter 

sommerferien. 

8. Hvordan går det med Atlas? 

Svend Erik fortalte om, hvordan det skred frem, bl.a. om, at man nu kan sammenligne med, hvad der er lagt 

ind om et kvadrat i atlas I og atlas II. For mange kvadraters vedkommende er der indtil nu lagt færre ind. 

9. Atlaslejr 18.-22.juni 

Der er fod på det praktiske arrangement. Lejren bliver i Sæby. Folk er velkomne til at komme ud og kigge til 

dem. 

10. Økonomi 

Vi har fået lidt flere penge i tilskud fra DOF i år. 

11. Vindmøller 

Der er blevet rejst spørgsmål på Facebook om et muligt nyt vindmølleområde i den reviderede 

kommuneplan for Brønderslev. Vi gør ikke noget i forhold til kommuneplanen, men hvis der kommer et 

konkret planforslag med en VVM-redegørelse, vil vi kigge på den. Vi kommenterer det ikke på Facebook. 

12. Eventuelt 

Vi vil gerne have 15 eksemplarer af Nordjyllands Fugle. Poul Erik bestiller dem. 

Nogle af vores medlemmer vil gerne låne traileren til Knivholt Høstweekend. Det må de meget gerne. 

Reglerne er, at de selv skal sørge for at hente og bringe den. 

Vi har fået en anmeldelse fra Albert Steen Hansen, som vi lægger på hjemmesiden.  

Gitte skriver lidt til hjemmesiden om Fuglenes Dag i Rold Skov. 

Svend Erik får lokalaviserne til at skrive om Atlas-lejren. 

Jens vil gerne have dagsordenspunkterne nummereret. 

Jens: Doner 50 kr. til DOFs biblioteksarbejde og få en fuglekasse. 

Brian har været ude at se på Faunastriber og følger dem. Vi snakkede om muligvis at finde et stykke uden 

faunastriber til sammenligning. 
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Referat: Anni 

Næste møde: 10. august 2017, kl. 19.00 

 


