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Mødedato og -sted: 6. december 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), Gitte Holm 

(GH) og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Ingen 

1. Generalforsamling 2018 

a. Generalforsamlingen afholdes lørdag, den 10. februar 2018, kl. 11.00 i Golfhuset, Aalborg. I 

følge vores tradition har lokalafdelingen ansvaret for det praktiske arrangement. BSØ retter 

henvendelse til Aalborg Gruppen. 

b. Annoncering af generalforsamlingen på Facebook og Hjemmeside foretages snarest (BSØ). 

Fristerne i følge vedtægterne er: Varsel senest 13.1.2018, Frist for indsendelse af forslag 

20.1., endelig dagsorden 27.1. 

c. Niels Eriksen spørges om han vil være dirigent (BSØ) 

d. Foreløbigt har følgende personer meddelt, at de opstiller/genopstiller til bestyrelsen: Anni 

Guldberg Madsen, Aase Jensen, Svend Erik Mikkelsen, Poul Erik Sperling og Preben Gulbæk 

e. Ansvar for at skrive afsnit til den skriftlige beretning: PK fordelte rollerne, og udsender en 

oversigt med angivelse af deadline for aflevering. PK efterlyser også gode fotos, som kan 

knytte sig til de enkelte afsnit.  

2. Omfang af omtale af ture, møder og arrangementer i Fugle & Natur 

a. Enighed om at vælge den kortest mulige omtale, nemlig en simpel henvisning til vores 

hjemmeside. Endvidere skal der stå kontaktpersoner for lokalgrupperne samt et link til 

Gråmejserne (BSØ) 

3. Referat fra Repræsentantskabsmøde 18.-19.11.2017 

a. PK refererede fra Formandsmødet, at han havde fået indskærpet overfor direktør og HB, at 

de måtte rykke snarest på en afklaring af regler og lovlighed ved anvendelse af e-mails til 

udsendelse af nyhedsbreve. DOF får et problem med Datatilsynet, hvis vi ikke er på lovens 

faste grund. DOF Nordjylland udsender indtil videre ikke Nyhedsbreve, hvilket er uheldigt i 

forhold til mulig annoncering af bl.a. Generalforsamlingen. 

b. Det store punkt på Rep-mødet var drøftelsen af forslaget om Fuglenes Danmarkskort, som 

skal forene al nuværende dataindsamling om fuglebestand, ynglefugle, trækfugle, samt 

videreføre engagementet fra AtlasIII. der vil i langt højere grad blive tale om tilføjlese af 

geodata, og der udvikles værkstøjer til brug direkte i felten. En projektbeskrivelse var 

udsendt til bestyrelsen. Der udspandt sig en god diskussion, og bestyrelsen bakkede 

positivt op bag initiativet. Eneste kritikpunkt var, at vi syntes, at man skulle have inddraget 

lokalafdelingerne i udviklingen af Fuglenes Danmarkskort, inden man fremlagde det for 

Repræsentantskabet. SEM og PES vil skrive om dette til FH. 

4. Nye retningslinjer for Facebookgruppen DOF Nordjylland 

a. DOFs direktør Sigrid Andersen havde modetaget en klage over, at administratorerne (helt 

konkret BSØ) snølede med at godkende opslag, og at der burde være fri adgang til at slå op 

på Facebookgruppen. Der snøles ikke med godkendelse, som helt overordnet sker under en 

time fra anmodning, undtagen om natten. Til gengæld sker det, at opslag nægtes adgang, 
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når man f.eks. ikke overholder reglerne om opslag af fotos (sker dog først efter venlig og 

pædagogisk vejledning), samt opslag af personlig eller kommerciel markedsføring. Dette 

gælder også i et vist omfang, når man er ude i politiske ærinder, som intet har med fugle og 

DOF Nordjylland at gøre. Der var fuld opbakning fra bestyrelsen til administratorerne og for 

en fastholdelse af de nugældende retningslinjer. 

5. Ny kommunekontaktperson i Grønt Råd i Brønderslev Kommune 

a. AGM har aftalt med SEM, at han overtager posten i Det Grønne Råd i den kommende 

byrådsperiode, og han har allerede deltaget i sit første møde, hvor man bl.a. diskuterede 

forslag til Naturpark Jyske Ås. BSØ gjorde opmærksom på, at man i Hjørring har arbejdet 

længe med at gøre Tolne Skov til naturpark. Hvis man ville have gode råd om takling af 

problemer, kan man henvende sig til Jakob Kofoed på Vendsyssel Historiske Museum. 

b. BSØ informerer Knud Flensted (FH) om skiftet af repræsentant, samt retter i MICO, så SEM 

får posten, og retter i tillidsmandsoversigten. 

6. Referat fra Grønt kursus i Skive 

a. Anni viste et meget instruktivt PowerPoint-show om, hvordan man kunne få meget mere 

ud af data i dofbasen.dk. Det gælder ikke mindst oplysninger om listearter, IBA'er også 

videre, som kan bruges som argumentation, når man skal afgive høringssvar i kommunerne 

på f.eks. lokalplaner, Natura2000 osv. Endvidere uddelte hun et meget illustrativt A4 ark 

med oplistning af artene i de forskellige lister samt overlap for arter mellem de forskellige 

lister. 

7. Korte orienteringer 

a. Fugleåret (PK): Peter har udvirket, at vi får tilsendt 10 eksemplarer til bestyrelsen gratis fra 

FH. AGM og BSØ, som selv har betalt for deres eksemplar får refunderet udgiften af DOF 

Nordjylland (SEM). 

b. Folder - referat fra arbejdsgruppemøde er udsendt (JØ): Ros til arbejdsgruppen. Der skal nu 

findes skrivere. Egentlig synes vi, at opgaven burde være en central DOF-opgave, så vi lokalt 

blot kunne nøjes med at producere lokale indslag. Det gælder om at undgå forældelse af 

for mange trykte foldere, og kun udprinte det antal, man skal bruge til den aktuelle 

lejlighed. BSØ nævnte i den anledning, at vi skal rette i vores trykte hvervefolder, da 

Repræsentantskabet har besluttet, at kontingentet stiger i 2018. PK ser på en løsning, så vi 

kan bruge restoplaget. PES tilbød DOF Nordjylland sin gamle laserprinter. Bestyrelsen sagde 

mange tak, og PK ser på, hvad der skal til for at få den til at fungere optimalt. Opstilles i 

Golfhuset. 

c. Invitationstur til Lille Vildmose 7.1.2018 (JØ): JØ skriver invitationen, BS sender ud. Hvis der 

kommer over 20 tilmeldinger, beder JØ om backup (BS overvejer) 

d. Mærkater, hangers (BS): Vi besluttede hvilket layout, vores badges skal have. BS 

iværksætter og faktura sendes til SEM. BSØ uddelte officielle DOF keyhangers, som vi også 

kan bruge ved forskellige lejligheder. 

e. Natura2000 ctr. Naturråd (BSØ): BSØ henledte opmærksomheden på det clash, der er 

imellem afleveringsfrist for indsigelser til Natura2000 reduktioner og arbejdsperioden for 

Naturrådene, som skal arbejde fra januar til Sankt Hans. Det burde have været i omvendt 

rækkefølge! Vedr. indsigelser, så ser det ud til, at vi kan læne os op af svaret fra i hvert fald 
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Hjørring og Aalborg kommune, som ikke vil acceptere en del forslag, og som også vil foreslå 

udvidelser af Natura2000 områder. I Brønderslev vil SEM og AGM gøre indsigelse og er 

færdige med en indstilling om at gøre hele Store Vildmose til Fuglebeskyttelsesområde. 

BSØ spøger Kurt Rasmussen, hvad han gør i  Frederikshavn. GH har styr på Rebild, og vi 

forventer at TL har styr på Mariagerfjord. Derimod er vi usikre på Jammerbugt og 

Vesthimmerland. PES vil gerne have tilsendt materialet og vil kigge på Vesthimmerland 

(BSØ). PK gør opmærksom på, at Knud Flensted i FH meget gerne vil have kopi af vores 

indsigelser.  

f. Ekstra udpegning til Naturråd 3 (PK): Vi har fået tilbudt endnu en post (nu i alt 2 

medlemmer) til Naturråd 3. Vi har indstillet Klaus Anker Hansen til posten. I forvejen har vi 

indstillet Susanne Munk Nielsen. Anton Thøger Larsen fungerer som suppleant for dem 

begge. 

g. Artikler til hjemmesiden i 2018. BSØ efterspurgte positiv tilbagemelding fra de sidste 

skribenter. De kom i hus på mødet. Tak for det. 

h. Møde om Faunastriber 30.11. (BSØ): Faunastribegruppen var samlet hos LandboNord for at 

evaluere 2017 og lægge planer for 2018. BSØ fremhævede på mødet DOF Nordjyllands øn 

sker til udsædsmængde pr. areal, som skal reduceres betragteligt, samt forslag om at 

indlægge "lærkepletter" ved at løfte såmaskinen nogle meter i faunastriben. Der blev lyttet 

positivt. Gruppen håber på endnu flere faunastriber i det nye år, og vi arbejder med glæde 

videre. 

i. Orientering om Biblioteksudvalget - auktionen (PG): Det var en fortræffelig auktion med en 

omsætning på ca. 4000 kr. Det betyder at Biblioteket nu har ca. 10.000 kr. at arbejde med. 

Der vil blive foretaget nogle ændringer i forbindelse med registrering af auktionskøb fra 

2018. Vagn Freundlich gjorde det fremragende som auktionarius. Biblioteksudvalget er 

begyndt at overveje modeller for skanning af tidsskriftsartikler, og vil også begynde at 

registrere antal fysiske besøg i åbningstiden. 

8. Evt.  

a. SEM: Der deltog 14 i Gråmejsernes julefrokost. 

b. SEM: Kunne fortælle at vores økonomi er robust - pt. på ca. 95.600 kr. 

c. BS: Har i sin egenskab af nyt medlemskab af DOFs Fuglestationsudvalg besøgt Skagen 

Fuglestation i et par dage. Han har deltaget i arbejdet og har fået en god introduktion af 

Simon S. Christiansen og Morten Jenrich.  

d. BSØ: Tak til JØ for gennemskrivning af tekstmateriale til afsnittet "Sådan kommer du i gang" 

til hjemmesiden. 

e. PK: GH har anmodet om en projekter og et lærred til Rold Skov Gruppen. De har fået den 

nedlagte Hjørring Gruppes til låns. 

f. PK: Selvom vi har aftalt ikke at træffe store beslutninger via e-mail, så er der uundgåeligt 

nogle ting og spørgsmål, som kræver, at vi er hurtige på tasterne og giver svar, når man 

bliver opfordret til at reagere. "Vil I ikke nok svare!" og hurtigst muligt. Brug meget gerne 

"svar til alle"-knappen. Så er alle med i kommunikationen. Bestyrelsesmedlemmerne 

lovede at "skærpe sig" (som det vist hedder på svensk). 
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g. PK: Vi har nu to gange forsøgt at flytte vores møder - og med stort besvær. Vi fastlægger 

møderne på det konstituerende møde i februar, netop for at folk kan skrive det ind i deres 

kalender. Vi er enige om, at det er en uskik med flytninger. Så må man hellere melde afbud. 

Referat: Børge  

Næste møde: 10. januar 2018, kl. 19.00  

 


