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Mødedato og -sted: 25. oktober 2017 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Poul Erik Sperling(PES), Brian Skræm(BS), Aase Jensen (AAJ), Jens 

Østergaard(JØ), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Anni Guldberg Madsen(AGM), Preben Gulbæk(PG) og Børge 

Søndergård(BSØ). 

Afbud: Gitte Holm (GH), 

1. Valg til Fuglestationsudvalg 

a. Vi skal udpege et medlem til DOFs centrale Fuglestationsudvalg. Der var enighed om at 

udpege Brian Skræm(BS). BSØ meddeler dette til DOF, og beder samtidig om, at BS må få 

tilsendt materiale til førstkommende møde 28.-29.10. 

2. Valg til bestyrelsen for Skagen Fuglestation. 

a. Vi skal udpege et medlem for perioden 2018/2019. Enighed om at udskyde valget til næste 

møde. 

3. Mærkater, kasketter, trøjer, jakker o.l. 

a. JØ havde arbejdet med opgaven og indstillede, at vi vælger et 88mm stort rundt badge, og 

at vi bruger BS's forslag til baggrundstryk. Navne påføres med tusch. Forslaget blev bakket 

op og iværksættes i indeværende år. JØ og BS samarbejder om at færdiggøre løsningen. 

4. Forfattere til ny folder om at kikke på fugle 

a. JØ har foreslået, at der udarbejdes en folder, som på enkel vis i tekst og billeder fortæller 

om glæden ved at se på fugle, og hvordan man kan gribe det an. JØ havde lavet et udkast til 

indhold. Inden bestyrelsesmødet havde hjemmesideudvalget haft et lille møde om delvist 

samme indhold, bare sat på hjemmesiden. BSØ havde produceret noget materiale til dette 

(BSØ sender efterfølgende sit materiale til alle). SEM havde også lavet tekstudkast til nogle 

af emnerne til folderen. Der var enighed om, at prøve at bruge det producerede til 

folderen. Dog skal det gennemgås, redigeres og forkortes. Der var forslag om på sigt at lave 

noget særligt til børn, f.eks. med udgangspunkt i Rookie (http://www.dof.dk/fakta-om-

fugle/rookie). Ligeledes var der forslag om på sigt at producere mange forskellige indslag i 

A5 format og gemme dem i pdf. Så kan de udgøre et lager for at sammensætte lige de 

foldere, vi vil.  

b. Det besluttedes at nedsætte et redaktionsudvalg bestående af JØ, AAJ og PG, som 

færdiggør endeligt udkast til ny folder. Deadline: inden Skagen Fuglefestival 2018. 

5. Fugle- og naturbeskyttelse 

a. Vi genoptog drøftelsen fra sidste møde, og der er stor enighed om, at vi skal aktivere vores 

stående udvalg, som består af PK, AGM, PES og BSØ (de mødes 6.12. hos AGM). Formålet 

er at komme tilbage med konkrete forslag til, hvordan vi styrker fugle- og 

naturbeskyttelsesarbejdet dels i bestyrelsen, dels i forhold til vores aktive tillidsfolk i 

regionen og endelig undersøge samarbejdsmuligheder med tilgrænsende lokalforeninger. 

6. Natura2000 revision 

a. Landbrugs- og Miljøministeriet har udsendt sit forslag til revision af Natura2000 

områderne. Der sker på landsplan nettoindskrænkninger på 23.000 ha, primært af hensyn 

til landbrugs- og by/sommerhusudviklingsmuligheder. I vores område udgør 

indskrænkningerne på land ca. 2300 ha. På vandområdet er der tale om udvidelse med  et 
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par ha. Der er mulighed for at komme med kommentarer til ændringsforslagene, og AGM 

vil sammen med SEM kigge på Store Vildmose. AGM vil ligeledes rette henvendelse til Knud 

Flensted i Fuglenes Hus for at få forklaret begrebet Naturdata. Fugle- og 

Naturbeskyttelsesudvalget arbejder videre med sagen. 

7. Grøn Ordning/opfølgning 

a. BSØ fulgte op på temaet, som blev diskuteret på sidste bestyrelsesmøde. De forslag, som 

kom på tale i Hjørring kommune ville kræve en meget stor arbejdsindsats fra vores side. 

Endvidere ville ingen af forslagene give bedre fuglenatur eller lettere tilgang til oplevelser 

med fugle. Han fremsætter derfor ikke forslag. 

8. Naturråd/opfølgning 

a. BSØ orienterede om, at DOF Nordjylland via DOF centralt indstiller SEM med AGM som 

suppleant i Område 1, og Susanne Munk Nielsen med Anton Thøger Larsen som suppleant i 

Område 3. 

9. Hjemmesiden 

a. PK kunne berette, at backup nu er taget med hjælp fra BS. Godt at have den sikkerhed. 

Vedr. vores Nyhedsbrev via MailChimp og lovligheden i forbindelse med udsendelsen tager 

PK det op på det kommende Repræsentantskabsmøde. 

b. BSØ nævnte, at det går sløjt med at få artikler på hjemmesiden i øjeblikket. Enighed om at 

genoplive listen med skribenter. BSØ udarbejder og sender til BS. 

10. Invitation til temadag om Limfjorden 

a. Der afholdes en meget spændende temadag den 4.12.2017, kl. 12.30 til 16.30 under 

overskriften "Vil du være med til at sikre en bæredygtig Limfjord i fremtiden?". Den foregår 

på Aalborg Universitet, og oplægsholderne er respekterede og dygtige fagfolk. Der kræves 

tilmelding. PK har udsendt til bestyrelsen. BSØ sender til vores repræsentanter i de Grønne 

Råd. 

11. Friluftsrådet, kredsrepræsentant 

a. Knud Flensted har opfordret til at vi udpeger lokale dofrepræsentanter til 

Friluftsrådskredsene. I øjeblikket er kun Frederikshavn (Kurt Rasmussen) og Mariagerfjord 

(Thorkild Lund) dækket. SEM er interesseret i at sidde i Aalborg. PK sender indstillingen.  

12. Evt.  

a. PK spurgte ind til Skagen Fuglestations bestyrelsesreferater, som nu kun offentliggøres i 

bearbejdet form (link er udsendt fra BSØ). PES og BSØ kunne fortælle, at de interne 

referaterne kan indeholde personfølsomme oplysninger ligesom strategiske og økonomiske 

overvejelser, som det vil være uhensigtsmæssigt at offentliggøre bredt. 

b. PES tog igen sagen op om Fugleåret. Vi sendte i efteråret 2016 et forslag til 

Hovedbestyrelsen, som har behandlet sagen i februar i vores favør. Forslaget mangler at 

blive ført ud i livet, for lige netop nu, skal der bestilles årets udgave, og det sker efter de 

gamle principper. BSØ finder vores materiale frem på sagen, og PK tager en formel kontakt 

til DOF 

c. JØ efterlyser gode ideer til sted for en ny fugletur her i det sene efterår. Der blev peget på 

Lille Vildmose. 
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d. SEM barsler med en "spontantur" for Gråmejserne til Ulvedybet, som lige omkring 

solnedgang udviser et fantastisk fugleliv. Han kunne endvidere oplyse, at lokalforeningens 

økonomi har det godt. 

e. AGM er i dialog med Gerå Beboerforening om informationsmateriale om fuglelivet ved 

Gerå. PES og AGM har talt med DOF Nordvestjylland og med DOF Vestjylland, om de vil 

have vores boganmeldelser på deres hjemmesider. DOF Nordvestjylland har svaret positivt 

tilbage, og er begyndt at lægge dem på. Godt at det store arbejde med anmeldelser kan få 

en større udbredelse. Vedrørende Ryå kunne AGM oplyse, at der er blevet nedsat en ny 

arbejdsgruppe på et borgermøde om et tillægsregulativ for Ryå. AGM er ikke med i 

arbejdsgruppen, men vil følge arbejdet der med henblik på en eventuel klage. 

Referat: Børge  

Næste møde: 29. november 2017, kl. 19.00  

 


