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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: 
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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 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 Formand og 

Udvalgskoordinatorer. Udvalgskoordinator har ansvaret for orientering og inddragelse  af udvalgets 

medlemmer samt eksterne kontaktpersoner.  

 

Formand: 

Peter Lund Kristensen 

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 2017-2018:  

Viden om fugle 

Medlemmer: Svend Erik Mikkelsen, Henrik Møller Thomsen,  

Udvalgskoordinator: Svend Erik Mikkelsen 

Ansvarsområder bl.a.: 

 Atlas III 

 Skagen Fuglestation 
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 Tofte og Høstemark Skov 

 Naturområderne (tidligere IBA'er) 

 DOF´s basekoordinator 

 Punkttællingskoordinator 

 Monitering 

 Fuglene i Nordjylland 

Opgavebeskrivelse 2017-2018:  

Fugle- og naturbeskyttelse  

Medlemmer: Peter Lund Kristensen, Poul Erik Sperling, Anni Guldberg Madsen, Børge Søndergård 

Udvalgskoordinator: Peter Lund Kristensen 

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 

Opgavebeskrivelse 2017-2018:  

Formidling af fugleoplevelser i naturen 

Medlemmer: Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen, Aase Jensen, Jens Østergaard og Brian Skræm 

Udvalgskoordinator: Poul Erik Sperling 

Ansvarsområder bl.a.: 

• Gråmejser 

• lokalgrupperne 

o Frederikshavn/Hjørring 

o Aalborg 

o Ll. Vildmose 

o Rold Skov 



 4 

• Nye medlemsaktiviteter 

• Biblioteksudvalg 

Opgavebeskrivelse 2017-2018:  

Markedsføring,  Medlemskontakt og PR 

Medlemmer: Peter Lund Kristensen, Brian Skræm og Børge Søndergård 

Udvalgskoordinator: Peter Lund Kristensen 

Ansvarsområder bl.a.: 

• Webredaktion 

• Facebookgrupper 

• Nyhedsbreve 

• Skaffe nye medlemmer 

• PR- og pressearbejde 

• Kontakt til Turistforeninger 

• Samarbejde med PR-afdelingen i Fuglenes Hus 

• Outdoormesse 2019 

Opgavebeskrivelse 2017-2018:  

 

Version 29.03.2017 v. Børge 

 

 

 

 

 

 


