DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat
_______________________________________________________________________________________
Mødedato og -sted: 17. august 2017 i Golfhuset, Aalborg
Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Poul Erik Sperling(PES), Brian Skræm(BS), Aase Jensen (AAJ), Jens
Østergaard(JØ), Gitte Holm (GH) og Børge Søndergård(BSØ).
Afbud: Svend Erik Mikkelsen(SEM), Anni Guldberg Madsen(AGM), Preben Gulbæk(PG).
1. Halkær Mølle
a. JØ fortalte, at der havde været lidt forvirring omkring, hvem der har efterspurgt vores
deltagelse i Mølledagen og hvilke forventninger, der er til os. Men nu er der kontakt til
Peter "Halkær", og efter et møde mandag den 21.8., står indholdet forhåbentligt klart. JØ
informerer bestyrelsen og deltager, hvis han kan imødekomme ønskerne. JØ medbringer
fugletursrekrutteringsblanketten (meget langt ord!).
2. Fugletur til Ulvedybet
a. Den anden "rekrutteringstur" går til Ulvedybet 10. september. Der er 10 tilmeldinger, og
der udsendes, som lovet, remindere i håbet om at få flere deltagere. PES og SEM har lovet
at hjælpe JØ med fugleturen.
3. Mosens Dag
a. GH fortalte, at vi havde fået en henvendelse fra Thorkild Lund om at komme med Telt og
Trailer til Mosens Dag den 3.9. - i lighed med tidligere år. BSØ er forhindret i at køre trailer
og deltage i vagtdækning. GH deltager og finder mandskab til opsætning og vagtdækning
ved at skrive til bestyrelsen og Rold Skov Gruppen. GH har i øvrigt foretaget en stærkt
påkrævet oprydning traileren.
b. Som udløber af Mosens Dag udspandt der sig en principiel diskussion om, hvilke
arrangementer Bestyrelsen tager ansvar for og deltager i, og hvilke folk, der ønsker trailer,
selv må klare. Bestyrelsen prioriterer Outdoormessen, Naturmødet, Skagen Fuglefestival og
Bedsteforældredag. Øvrige får at vide, at de selv skal klare afhentning og tilbagelevering af
trailer samt klare vagtdækning til deres arrangement. Der er muligvis behov for en
opstramning af vejledningen på hjemmesiden. GH ser på formuleringer.
4. Transportudgifter
a. Som følge af en konkret ansøgning om støtte til transportudgifter til en DOF UNG-lejr fra en
lokal DOF Ung'er tog bestyrelsen en principiel drøftelse af tilskud og kørselspenge. Helt
konkret besluttedes det, at bevilge ungemedlemmet tilskud i denne omgang, da vi har
savnet retningslinjer. Sagen udspringer vist af et gammel løfte fra en tidligere formand om
at ville dække DOF Ung'ers udgifter til rejser osv. Der var også tale om at oprette en fond til
de unge. Dette er aldrig blevet realiseret. Omend bestyrelsen gerne ser en forøget aktivitet
i forhold til de unge, så ønsker vi ikke at indføre en regel, som fastslår ret til tilskud. Vi
modtager stadig gerne ansøgninger fra de unge, men de skal være motiverede, og der skal
ydes noget til gengæld, f.eks. en artikel til hjemmeside eller et foredrag. Ansøgninger vil
blive behandlet løbende, som de indgår - og der vil givetvis falde afslag.
b. Ovennævnte sag gav anledning til en bred debat om kørselspenge til
bestyrelsesmedlemmer. Der var mange, og modstridende, holdninger - alle under indtryk af
ønsket om at yde frivilligt arbejde og passe på vores økonomi. Der var enighed om, at JØ
laver et udkast til regler, som fremsendes til bestyrelsesmedlemmerne, som så kan
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kommentere og komme med forslag til rettelser. Endelig beslutning på et kommende
bestyrelsesmøde.
5. Veluxfonden
a. Takket være GH's ansøgning, har Veluxfonden besluttet at støtte os med max. 45.000 kr.
(ud af et samlet projektbeløb på 55.000 kr.) til indkøb af kikkerter. Desværre har der været
nogle kiks i forhold til ønsket om, hvilke kikkerter. Gråmejsegruppen ønsker sig 3 teleskoper
på stativ og en række enkle kikkerter, men var desværre ikke blevet spurgt inden ansøgning
blev afsendt. Vi ansøgte om 25 stk. 10x42 kikkerter. Det er meget vigtigt, at vi ikke uden
Veluxfondens accept køber anderledes, end der er bevilget. SEM har taget kontakt til
Veluxfonden for at høre deres stillingstagen til ændring i sammensætningen af udstyr, som
skal finansieres af bevillingen. Vi håber på accept, ellers køber vi i henhold til bevillingen.
b. I øvrigt skal vi være knivskarpe på kravene, som knytter sig til bevillingen:
i. For at få de 45.000 skal hele projektbeløbet skaffes og fremgå af et endeligt
regnskab. Det drejer sig om 10.000 kr., som vi enten skal søge andre fonde om eller
finansiere af egen kasse
ii. Bevillingen skal bruges inden 23.6.2018, og Bedsteforældrearrangementet være
afholdt. Det samlede projekt skal være afsluttet indenfor bevillingsperioden
iii. Der skal afgives en rapport om projektet og antal deltagere, som indsendes
sammen med regnskabet.
iv. Bevillingen skal komme ældre til gode
v. Veluxfonden kan udbetale penge direkte til leverandør af kikkerter efter nærmere
retningslinjer
vi. Kikkerterne bør påføres de tilsendte mærkater fra Veluxfonden
vii. Vi opfordres til at sende fotos af arrangement til fonden, samt omtale på
hjemmeside, Facebook og evt. presse
c. SEM har som sekretær ansvaret for at styre det på plads
6. Input til Naturmødekritik 2017 og forslag 2018
a. BSØ skal til opsamlingsmøde med Sigrid Andersen og Toke Nyborg den 6.9. i København.
Han medbringer de gode input fra bestyrelsesmødet den 1.6.2017, og udvider med
følgende:
i. Der skal være en mere koordineret indsats og jævn fordeling af arbejdet på
standen mellem DOF Centralt, DOF Nordjylland og DOF Nordvestjylland
ii. Flere handouts leveret af DOF
iii. Evt. børnearrangement om fredagen
iv. PK's fugleture skal begge dage afvikles kl. 10
v. Hvordan får vi DOF Ung mere med i billedet?
vi. DOF central bør nok arrangere debatter i vores eget telt - ud over de store debatter
på hovedscenerne
b. I øvrigt er vi helt opsatte på at deltage næste år og give den en skalle. Vi glæder os allerede!
7. Kommentering af efterårets arrangementer
a. BSØ fremlagde nogle hovedtal: Der er 16 arrangementer og 3 fuglebiblioteksdage op til
årsskiftet. Der er allerede 3 på 2018 arrangementer. Der er flere fugleture, som ikke er
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Gråmejseture. Foredrag koncentrerer sig meget om udlandet og ikke den hjemlige
fugleverden. Grupperne fik afleveret flot til tiden, undtagen Frederikshavn, som kommer
løbende med arrangementer. Det er mindre væsentligt nu, da Fugle & Natur ikke mere
trykker vores arrangementer, men henviser til vores hjemmeside. De fleste arrangementer
ligger også på DOFs centrale arrangementsprogram på http://www.dof.dk/oplevfuglene/ture-og-aktiviter.
b. Hvis er mangler noget, så er det måske noget om fuglefotografering og en opsamling på
AtlasIII
c. BSØ havde skrevet en artikel om efterårets arrangementer, som ligger på hjemmesiden
d. Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kunne inspirere evt. skrantende lokalgrupper
8. Eventuelt
a. JØ undrer sig over, hvor få - også meget veloplyste mennesker - der ikke ved, hvad
forkortelsen DOF står for. En påmindelse om at være varsom med brug af forkortelser og
indforståethed. JØ fortalte også, at Messecenter Aars går med tanker om at lave
Outdoormesse i de år, hvor AKKC i Aalborg ikke gør det. Hvis vi får en henvendelse, vil vi
tage stilling til evt. deltagelse
b. GH gjorde opmærksom på Bioblitzen i Lille Vildmose den 25.-26.8. Hun deltager selv aktivt.
Alle er velkomne til at kigge forbi. Samlingscentralen er Lille Vildmose Centeret. Hun fortalt
også, at Rold Skov Gruppen vil forsøge noget nyt, nemlig at fordele ansvaret for 12 ture
årligt på 12 forskellige medlemmer. GH blev opfordret til at Rold Skov Gruppen gør disse
ture offentlige også for folk uden for Gruppen. GH ville tale med Rold Skov Gruppen om
ønsket
c. PES fortalte, at det kan være nødvendigt med udlæg fra kassen til betaling til Lejerskolen,
som bookes til Gråmejsernes 3-dages tur. Alle kunne støtte op. Han havde også købt 15
eksemplarer af Nordjyllands Fugle 2016, bl.a. til uddeling til bestyrelsesmedlemmer, som
ikke selv har abb. PES fortalte, at Biblioteksudvalget snart sætter reoler op, hvor der nu er
knagerække i lokalet i Golfhuset
d. BSØ opfordrede bestyrelsen til at deltage i aftenarrangementet om Faunastriber den 12.
september, som han havde udsendt på mail dags dato. BS og BSØ laver lille oplæg til
aftenen og deltager i formøde kl. 17. BS kunne fortælle gode nyheder om fuglelivet i de
Faunastriber, han moniterer. BSØ fortalte kort om en klage til Naturklagenævnet, som han
på vegne af DOF og sammen med DN Hjørring havde indsendt.
Referat: Børge
Næste møde: 13. september 2017, kl. 19.00 (det kan blive nødvendigt af flytte oktobermødet. PK
udsender forslag)
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