
DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat                             

_______________________________________________________________________________________ 
 

 1 

Mødedato og -sted: 16. maj 2018, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Anders Horsten(AH), Brian Skræm(BS), Aase Jensen (AAJ), Poul Erik 

Sperling(PES), Svend Erik Mikkelsen(SEM)( fra kl. 20), Anni Guldberg Madsen(AGM), Gitte Holm (GH) og 

Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Preben Gulbæk(PG) 

1. Fastsættelse af Generalforsamling 2019 

a. På sidste møde besluttede vi at afholde generalforsamling 9.2.2019. Det falder desværre 

sammen med Outdoormessen. Generalforsamlingen fastsættes til Kyndelmissedag, lørdag 

den 2.2.2019. 

2. DOF jakker 

a. DOF har fået fremstillet Softshelljakker med logo for såvel DOF som Birdlife. Disse sælges til 

indkøbspris (ca. halv butikspris) til lokalforeningerne. Ligeledes er der fremstillet nogle gule 

"trafikveste" med DOFs Vibelogo på ryggen. Jakker/veste er et længe savnet element i 

vores fremtræden og markedsføring af foreningen - et element, som f.eks. DN og Jægerne 

har brugt længe. Der var forslag om, at vi anskaffer jakker til bestyrelsesmedlemmer og 

andre medlemmer, som laver et stykke arbejde i de stående udvalg. Forslaget blev 

vedtaget af alle på nær ét medlem, som ikke kunne støtte at lokalforeningen skulle betale 

for jakkerne. Endvidere blev det besluttet, at anskaffe 4 gule "traffikveste" til at ligge i 

traileren. BSØ sørger for bestilling, og de medbringes af DOF til Naturmødet. 

3. DOF UNG 

a. Foranlediget af en ansøgning fra DOF UNG om tilskud på 5000 kr. til en landslejr i Skagen 

under Fuglefestivalen, drøftede vi sagen principielt. Vi har svært ved at se, at 

lokalforeningen skal finansiere DOF UNG-medlemmer fra andre lokalforeninger, f.eks. 

København, som har en meget stor og velpolstret økonomi. Endvidere drøftede vi mere 

principielt, hvad DOF UNG yder af støtte og inspiration til det det regionale 

ungdomsarbejde. Det synes som om, at hovedformålet er at arrangere feltlejre. DOF UNG 

får også et større årligt beløb fra DOFs budget. 

b. Vi besluttede, at vi fremover vil støtte regionale DOF UNG'er med et moderat beløb efter 

ansøgning til dækning af rejseomkostninger til feltlejrene. Vi vil gerne have en lille 

beretning til hjemmesiden som modydelse. Endvidere besluttede vi at bringe sagen om 

DOF UNG-arbejdet op på et landsdækkende niveau. Vi starter med at tage en drøftelse 

med Sigrid Andersen på det kommende Naturmøde. 

4. Samarbejde med Natur & Ungdom i Aalborg i stedet for DOF UNG 

a. BSØ havde undersøgt "styrken" i Natur & Ungdoms organisation, såvel lokalt som på 

landsplan. Organisationen har ca. 1700 medlemmer på landsplan. Aalborggruppen virker 

"tynd" og netop genstartet. Aalborggruppen er eneste Natur & Ungdom gruppe i DOF 

Nordjyllands område. Vi besluttede ikke at søge samarbejde med Natur & Ungdom. 

5. PR siden sidst 

a. Anders har haft et indslag i P4 Nordjylland om kirkeuglen. Vi har drøftet om Anders svar på 

DOFs forhold til Afgræsning kan bruges som debatindlæg i Nordjyske. Pressegruppen 



DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat                             

_______________________________________________________________________________________ 
 

 2 

(AGM, AH og BSØ mødes til en "walk'n'talk" i Lundby Bakker den 4.6. for at drøfte 

pressestrategi. 

6. Referat fra Naturråd 1 Vendsyssel (SEM) 

a. SEM kunne berette at arbejdet nu er slut i arbejdsgruppen om Det Grønne Danmarkskort i 

Vendsyssel. Der har været afholdt yderligere nogle møder, hvor stemningen helt klart er 

blevet bedre. Man har været på udflugt for at se to steder: Et sammenhængende læbælte 

ved Knivholt og Jyske Ås. Naturrådet er kommet frem til følgende anbefalinger og 

principper til fællesholdninger for kommunernes vigtige naturområder: 

i. Mange mindre områder tilsammen giver stor biodiversitet 

ii. Skabe økologiske forbindelser 

iii. Skabe, opretholde og forbedre biodiversitet 

iv. Tage udgangspunkt i de gode områder, og analysere hvad der mangler og hvilke 

forbedringer der kan gøres 

b. Jyske Ås er et stort naturområde, som helt klart kan forbedres. De frivillige har foreslået en 

kortlægning og vil gerne hjælpe til med arbejdet 

c. Der kommer referat fra mødet i Natturåd 1, som bliver sendt til alle. Der er som sagt ikke 

lagt op til flere møder, men der er formuleret en klar opfordring til kommunerne om at lave 

en kommunal natur- og miljøpolitik. 

7. Hvervning af guider til Bedsteforældredag den 2.6. 

a. Følgende meldte sig til at hjælpe: BSØ, GH, AAJ, PK, Erland, PES, SEM, AGM, BS, PG. Jens 

Erik vil gerne hjælpe med kaffebrygning. 

b. SEM, PES og Tcherning Clausen koordinerer og styrer dagen samt fordeler opgaver på 

stedet 

c. Der skal ske tilmelding, og seneste frist er 29.5. PES melder endeligt antal ud til alle 

hjælperne 

d. BSØ sætter op på Facebook 

e. SEM laver pressemeddelelse til Aalborg Nu. Den sendes også til BSØ, som forsøger at gøre 

TV2Nord (Salto), 24 Nordjyske og P4Nordjylland interesserede i dække arrangementet 

f. SEM skriver til Gråmejser, om nogen vil hjælpe, og GH skriver til Rold Skov Gruppen om det 

samme 

g. Alle hjælpere mødes kl. 12.00 

h. GH påtager sig at bage kage til ca. 100 personer 

i. Der medbringes de 4 nye teleskoper, mobiltelefoner og fuglekasser 

j. GH undersøger beachflag og sætter sammen med SEM i værk 

8. Store Vildmose 

a. SEM Har udsendt mail med vores position i denne vigtige sag om udviklingen af Store 

Vildmose til et nyt højtprofileret naturområde. Følgearbejdsgruppen skulle have været 

samlet 1.5. men mødet er udskudt indtil videre. Der var forslag  fra følgegruppen om at en 

fra DOF Hovedforening indtræder - SEM følger op. AH vil meget gerne ind i snakken om 

Store Vildmose, nu den er blevet så konkret. Der var forslag om at lave et særligt 

bestyrelsesmøde om Store Vildmose, men vi enedes om, at sagen hører til på almindelige 
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bestyrelsesmøder. Sagen diskuteres også på mødet i Fugle- og Naturbeskyttelsesudvalget 

den 6.6 hos PK.  

9. Nordjyllands Fugle, betaling + antal til DOF Nord 

a. Nordjyllands Fugle blev igen i år solgt/udleveret via DOF Nordjyllands telt på Skagen 

Fuglefestival. Der skete visse kiks, og bestyrelsen opfordrer til, at der koordineres bedre 

næste år.  

b. På linje med Fugleåret skal bestyrelsesmedlemmerne have et eksemplar af Nordjyllands 

Fugle. Det i værksættes fra 2019 

c. PK meddeler Henrik Nyrup vi køber 10 eksemplarer af årets udgave, som bruges til gaver 

etc. Oplaget vil ligge i Biblioteket. 

10. Siden sidst, et fast punkt på dagsordnen? 

a. AH foreslog, at vi som første punkt på vores bestyrelsesmøder har et punkt "Siden sidst", 

hvor det enkelte medlem kan fortælle om, hvad der optager ham eller hende lige nu. 

Forslag om maxtid på 3 minutter pr. medlem. Tilsvarende ordning har været en del af 

bestyrelsesmøderne tidligere, men blev afskaffet, da nogle medlemmer havde meget svært 

ved at begrænse sig, hvilket førte til meget lange bestyrelsesmøder. Der er dog enighed om 

at genoptage punktet fra næste bestyrelsesmøde, men med en meget stram styring fra 

ordstyreren 

11. Friluftsrådets lokalforeningspulje 

a. PK medbragte et notat om puljen som kan søges af lokalkredsenes medlemmer, bl.a. os. Op 

til 10.000 kr. kan bevilges administrativt under begrænsede vilkår. Der kan søges til en bred 

vifte af anskaffelser og aktiviteter. Begrundede forslag skal være PK i hænde senest 1.6. 

12. Eventuelt 

a. GH: Rold Skov gruppen har været på tur til Müritz, hvor man arbejdede meget med at 

synliggøre sjældne arter. Var det noget for os at prøve at synliggøre vores sjældne fugle? 

Punktet sættes på næste møde, og GH kommer med oplæg. På facebook er der en gruppe, 

som hedder "Live fra felten", som GH synes, at vi skal blive bedre til at bruge, netop for er 

udbrede viden om fugle. https://www.facebook.com/groups/livefrafelten/ 

b. PES: Biblioteket har modtaget en del ny litteratur om fugle i forskellige lande. De skal gerne 

anmeldes, og han efterlyser derfor nogen, som vil. Zello er en ny gratis App, hvor folk kan 

danne en gruppe og få mobiltelefonen til at virke som en walkietalkie. Vi så det anvendt i 

Skagen til Fuglefestivalen. Det kan vi bruge i flere sammen, f.eks. på fugleture for 

Gråmejserne. PES beder BSØ og BS om at udarbejde en vejledning til Zello. 

c. AGM: Er blevet opmærksom på Nordea Fondens Kystpulje, som bevilger penge til projekter 

i Naturen. Skal vi ikke lægge hovedet i blød og finde på projekter? Der kan læses mere her 

d. SEM: Overtager Børge Larsens naturhold på FOF. Han har lavet et program for efteråret. 

Det rygtes, da SEM på det sidste er blevet kontaktet af såvel Århus som Randers FOF, om 

han vil oprette lignende hold. Det har han dog sagt nej tak til 

e. BSØ: Der er solgt 80 km faunastriber i år mod 65 km sidste år. Visse af de gamle striber 

ligger også i år, men uden nysåning. Det vides ikke, hvor mange. PES efterlyser adressen på 

årets forsøgsmarker - BSØ indhenter oplysninger. 

https://www.facebook.com/groups/livefrafelten/
https://nordeafonden.dk/nyheder/stor-pulje-skal-faa-danske-kyster-til-at-summe-af-aktivitet
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Referat: Børge  

Næste møde: 19. juni, kl. 19 i Golfhuset (BSØ er kageansvarlig).  


