DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat
_______________________________________________________________________________________
Mødedato og -sted: 13. september 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), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Anni Guldberg Madsen(AGM) og Børge
Søndergård(BSØ).
Afbud: Preben Gulbæk(PG).
1. Faunastriber i Himmerland og LandboNord
a. GH kunne fortælle, at Faunastriber nu bliver en del af Rebild kommunes Natur- og
Friluftspolitik efter vedtagelse i Det Grønne Råd. Der blev opfordret til, at Rebild tager
kontakt til Faunastribeprojektet i Landbo Nord.
b. BSØ, BS, AAJ og PES kunne berette fra en besigtigelse af 16 faunademostriber den 12.9. på
Volstruphedevej ved Syvsten/Hørby. Det stod klart for os, at alle udsåninger var alt for
tætte, så der ikke bliver luft og tørring til de jordrugende fugle. Planterne var for visse arter
gode, men generelt alt for høje. Det bragte vi frem ved den efterfølgende evaluering, og
der blev helt klart lyttet. PES havde til bestyrelsesmødet udarbejdet et notat, som fokuserer
på målet med indsatsen, og hvilke krav, der skal opfyldes, for at nå målet. BSØ og PES
finpudser notatet, så det kan tages med til næste møde i Faunastribeudvalget sandsynligvis i november. PES deltager i dette møde sammen med BSØ.
2. Regulering af måger
a. I det Grønne Råd i Rebild havde man også diskuteret "mågeplagen". En lokal jæger mente,
at det var næsten umuligt at få lov til at regulere. Det er ikke sandt. Naturstyrelsen giver
jævnligt tilladelse. Der udspandt sig en længere debat i bestyrelsen. Vi "holder" med
mågerne, og mener, at der kan gøres meget i byrummet for at gøre opholdet for måger
mindre interessant. Skydning har vist mest symbolsk betydning, og betyder meget lidt for
antallet af måger. Bedre er det at sprøjte æggene, så fuglene bliver ved at ruge på golde
æg. Holbæk kommune anvender en droneløsning.
b. Der udspandt sig sideløbende en debat om falkejagt.
3. Ekskursion i Mariagerfjord kommune
a. Naturrådet i kommunen havde været på en spændende tur langs Mariager fjord, bl.a. ved
Helberskov, hvor landmænd gerne ville have hjælp til at nedrive et dige og bygge et højere
længere inde i landet. Herved kunne der opstå nogle fine strandenge, og det kunne være
en buffer for oversvømmelser. Natura 2000 stykket ved Als Odde fungerer stadig rigtig
godt.
4. Hjemmeside og Nyhedsbrev
a. PK kunne oplyse, at vi ingen back-up har af vores hjemmeside. Det kan få store
konsekvenser, hvis vi mister vores data. BS mener, at vi kan lave vores egen back-up, hvis vi
får udleveret nogle oplysninger fra UNO EURO. PK og BS finder en løsning.
b. Vi har brudt Persondataloven, da vi udsendte vores første Nyhedsbrev. Det skyldes, at det
program vi anvender, MailChimp, ikke er hjemmehørende i EU. Den 25.5.2018 kan der
falde bøder. Enighed om at kontakte DOF for at høre, hvordan de håndterer deres
Nyhedsbreve. Vi kender ikke navnet på deres IT-ekspert, men PK kan kontakte Toke Nyborg
(3328 3852) eller Mads Oddershede (3328 3807).
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5. Gift i Store Vildmose
a. Stor ros til Anni for at handle så hurtigt og kommunikere så bredt om sagen med
Carbuforen i makrellerne i Grevens Riis. Den gode nyhed er, at Naturstyrelsen har ophævet
restriktionerne, og at det gamle Kongeørnepar er set og registreret af Palle A.F. Rasmussen
for ganske nyligt.
6. Kørepenge
a. JØ havde udsendt sine overvejelser om kørepenge, hvorfor og hvordan og hvorledes? Der
var enighed om, at vi gerne vil indsamle facts om kørsel, så vi begynder alle, at registrere
vores DOF kørsel og DOF-relaterede kørsel fra 1.10.2017 og indtil 30.9.2018. På baggrund
af dette vil vi træffe en beslutning. JØ udarbejder skemaer, som udsendes til bestyrelsens
medlemmer
7. Beklædning/DOFtøj
a. JØ mener, at vi skal være meget mere synlige, når vi optræder forskellige steder. Det
gælder i særlig grad via signaler, som gør at andre menensker kan identificere os som
DOF'ere. Det kan være på fugleture, Naturmødet osv. Der var stor enighed om dette i
betstyrelsen, men mange synspunkter på hvordan: veste, kasketter, jakker, badges,
keyhangers osv. Kan vi mon få noget støtte fra DOF centralt? JØ går videre med at
undersøge mulighederne.
8. Infomateriale
a. JØ pointerer, at vi mangler noget bredere PR-materiale, som kan sælge og fortælle om
vores forening og ikke mindst vores fugle og lokaliteter. Vi har jo hjemmesiden og vores PRfolder, men der er stadig brug for noget mere bredt som en lille pamflet. Fugle & Natur
ligger langt over de fleste almindelige medlemmers behov. Vi havde en dsikussion om den
rigtige bruge af vores begrænsede menneskelige ressourcer i forhold vores mange ideer,
men enighed om, at JØ skriver et manusudkast, som vi så uddelegerer artikler fra til
skrivning. Vi havde også en lang diskussion af de store niveauforskelle, der er i foreningen,
og hvordan verden ser ud dels fra København og dels fra Nordjylland.
9. Udpegning af medlemmer til Naturråd
a. BSØ kunne meddele, at er skal udpeges medlemmer til nyoprettede/midlertidige Naturråd,
som skal bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt
Danmarkskort. Naturrådene skal basere sit arbejde på materiale, som kommunerne stiller
til rådighed. Kommunerne går sammen i større områder (1: Brønderslev, Frederikshavn,
Hjørring, Læsø, Jammerbugt og 3: Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland).
Repræsentanter indstilles bl.a. fra de landsdækkende naturorganisationer, dvs. at DOF vil
indstille dem, vi peger på i Nordjylland. Der skal indstilles såvel en kvinde som en mand i
hvert område. Vi peger på Svend Erik Mikkelsen og Jonna Lindegaard til område 1, og
Anton Thøger Larsen til område 3 - forslag til kvindeligt medlem sendes snarest til BSØ.
b. Arbejdet i Naturrådene foregår fra 15.1. til 15.7.2018. BSØ koordinerer med Knud Flensted,
DOF.
10. Grøn Ordning
a. BSØ orienterede om Grøn Ordning. Formålet med Grøn Ordning er at sikre større lokal
accept af opstilling af vindmøller på land. Gennem ordningen gives der tilskud til at
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iværksætte anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i
kommunen og til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik
på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.
b. Der er rigtig mange penge på spil, og de skal anvendes meget snart. Læs mere om Grøn
Ordning her, og se de beløb, som de enkelte kommuner kan arbejde med:
https://www.energinet.dk/Sol-vind-og-biogas/Vindmoeller/Vindmoeller-Kommune.
Pengene skal anvendes på projekter i nærheden af de opstillede møller
c. I Hjørring taler man om ca. 4 mio. kr. De grønne organisationer er blevet bedt at indsende
forslag, og vi taler om et muligt fugletårn i Smørengene/Ilbro Ådal samt noget
naturgenopretning i nærheden af Liver å og Kjærsgårds strand.
11. Referat fra Naturmødet
a. BSØ havde i eftermiddags udsendt det officielle referat, som dannede baggrund for en
drøftelse.
12. Evt.
a. AGM: med udgangspunkt i sit arbejde i Det Grønne Råd og i en arbejdsgruppe om Ryå
mindede Anni os om, at vi har et Naturpolitisk udvalg - og at det vist ikke arbejder. Vi
drøftede endnu engang de udfordringer, vi står med som lokale DOF bestyrelser og som
enkeltvise kommunerepræsentanter. Vi mangler i den grad støtte fra DOF centralt til
arbejdet, og vi var enige om, at vi måske selv må tage hånd i hanke med løsningerne. Et
samarbejde mellem DOF Nordjylland, Nordvestjylland og Vestjylland kunne måske være en
idé. Enighed om at tage dette emne om på næste bestyrelsesmøde.
b. GH kunne godt tænke sig et DOF indslag til de næste klimauger i Rebild. DOF traileren står
stadig hos GH, og der er møde i trailerudvalget 14.10. Rold Skov gruppens ture vil blive
afholdt som åbne ture for alle DOFmedlemmer. Arrangementerne vil løbende blive lagt på
vores hjemmeside.
c. PES: kaffemaskinen er nu sat fast op i mødelokalet.
d. JØ: der er en masse udstoppede fugle på loftet i Halkær Mølle. De må muligvis ikke sælges,
men måske må de udlånes. Vi vil gerne have fingre i dem. JØ undersøger.
Referat: Børge
Næste møde: 25. oktober 2017, kl. 19.00
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