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Mødedato og -sted: 9. august 2018, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

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

Guldberg Madsen(AGM), Gitte Holm (GH), og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Anders Horsten(AH), Preben Gulbæk (PG) 

Fraværende: Svend Erik Mikkelsen(SEM) 

 

Siden sidst. 

a. PK: Roste AAJ for en flot artikel på hjemmesiden. 

b. BSØ: Har været til møde 1.8. med Aalborg Bibliotekerne om arrangement om fugle i 

litteraturen. 

c. AGM: Har sammen med BSØ foretaget en hyldelisterevision i bibliotekets bogsamling 

d. PES: Der er indkøbt en del spændende bøger til biblioteket, som blev fremvist. 

e. BS: Orienterede om møder i en arbejdsgruppe på Skagen Fuglestation 

f. AAJ: Har sammen med Erland Jensen meldt sig til at repræsentere DOF Nordjylland på 

Høstdagene 18.-19. august på Knivholt. Traileren er bestilt. BS kigger også forbi. 

2. Golfhuset. 

a. BSØ har fået en henvendelse fra Sundheds- og Kulturforvaltningen om, at der skal skabes 

plads til, at "Krolferne" kan drikke kaffe i det lokale, som vi og Danmarks 

Naturfredningsforening har rådet alene over i mange år. Det er et led i en større rokering 

på lokaleområdet samt et ønske fra det nye Folkeoplysningsudvalg om, at kommunens 

lokaler udnyttes mere intensivt. Krolferne har brug for lokalet 3-4 formiddage om ugen fra 

ca. 1.9.2018. BSØ har inden mødet drøftet sagen med Biblioteksudvalget, Anton Thøger 

Larsen fra DN og PK. Vi har blandt andet fået tilbudt betalte aflåselige vitrineskabe af 

forvaltningen. 

b. Bestyrelsen, DN og Biblioteksudvalget er enige om at udvise imødekommenhed og 

fleksibilitet i forhold til forvaltningens ønske, og vi er sikre på, at Krolferne vil passe godt på 

lokalet og inventaret. Vi er derfor indstillede på, at vi fastholder de åbne reoler, men har 

brug for forskellige tiltag, som skitseres her: 

i. Vi må fastholde, at onsdag formiddag er vores til åbning af bibliotek og afholdelse 

af udvalgsmøder o.lign., f.eks. redaktionsgruppen for Nordjyllands fugle, 

Gråmejserne, diverse udvalg som f.eks. Naturmøde, Skagen Fuglefestival, Outdoor, 

Naturudvalget, turudvalget, PR-gruppen osv. 

ii. Vi takker nej til vitrineskabe, men vil gerne have et aflåseligt skab på en meters 

højde til materiale, som der arbejdes løbende med i biblioteket. 

iii. Der skal ny lås på depotrummet, så der ikke anvendes samme nøgle som til døren 

ind til lokalet. 

iv. Huslejen, som pt. deles af DOF og DN skal nu deles i tre 

c. BSØ meddeler dette til forvaltning og Anton fra DN, ligesom han tager forhandlingen om 

sagen med de andre parter. 

3. Ynglende Vandrefalke på Nordjyllands Værket. 
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a. BSØ fulgte op på den udsendte mail fra først på sommeren. Det er nu sikkert, at der kun er 

én unge. Det er en hun, da den allerede er på størrelse med den adulte hun. Alle tre er 

observeret mange gange i og omkring Nordjyllandsværket, hvor fodring og træning af 

ungen har været spændende at følge. Det er 99,9 % sikkert, at hunnen er ringmærket med 

en rød ring på venstre ben. Det betyder, at det er en svensk fugl. Det har ikke været muligt 

at aflæse ringen, men fuglen kan være identisk med en Vandrefalk, som er observeret og 

aflæst 8 gange i 2014-2016 i og omkring Lille Vildmose. Den har rød ring mærket QZ og en 

lilla farvering på højre ben. Den er ringmærket som unge 10.7.2014 på en hemmelig 

lokalitet i Norrbottons Län. 

b. Anton Thøger Larsen har en god kontakt til Nordjyllandsværket, som er ivrige efter at indgå 

i et samarbejde om at tilbyde forskellige redemuligheder på værket, da den nuværende 

rede befinder sig på en bygning som skal rives ned inden for nogle år. Der indhentes 

relevant viden om redekassers udformning. 

4. Pressen siden sidst 

a. Vandrefalken fik stor omtale, ikke mindst fordi DOF centralt lavede en pressemeddelelse 

ved Jan Skriver. Den kom både i trykte, som digitale medier - herunder TV. DOF har været 

omtalt i forbindelse med ændringer i tilgængelighed i Hammer bakker og Lundby bakker, 

bl.a. sikring af afstand til mulige redetræer for Duehøg. Der er af interesse for os rejst 

fredningssager på 4 byparker i Aalborg (Skanseparken, Kildeparken, Østre Anlæg og 

Sohngaardsholm/Golfparken). Et DOF-medlem fra Vorså udtaler sig om et spændende 

projekt om fremme af stenrev og ålegræs ud for Vorså. Endelig har Tscherning Clausen 

udtalt sig til en pressemeddelelse af Jan Skriver om årets produktion af Kongeørne 

5. Fugleture for dem som skrev sig på i Skagen og ved Naturmødet. 

a. BS samlede op på vores PR-initiativ. Der er kommet 37, som gerne vil med på indbudte 

fugleture. Disse foregår på søndage. 

b. Der var enighed om følgende: 

i. Tur til Lille Vildmose den 7.10. Ledes af PK og BSØ 

ii. Tur til Ulvedybet den 28.10. Ledes af BS og AGM 

c. BS sender tilbuddet ud snarest til mulige deltagere 

6. Persondataloven 

a. PK har længe punket DOF centralt for at få nogle retningslinjer for, hvordan vi skal håndtere 

den nye EU lovforordning omkring persondatasikkerhed, kaldet GDPR. Det er vigtigt for os 

som lokalforening i forhold til at være på sikker grund, når vi bruger og håndterer 

persondata f.eks. e-mailadresser og personnumre, og hvordan vi anvender de 

medlemslister, vi får fra DOF fire gange om året. Hvordan kan vi opbygge en lovlig e-

mailadresseliste f.eks. til vores nyhedsbreve? 

b. DOFs direktør Sigrid Andersen har udsendt en skrivelse om sagen til lokalafdelingerne. Vi er 

ikke sikre på, at det er helt stik- og nagelfast og brugbart i dagligdagen. PK forfølger sagen i 

Repræsentantskabet 

7. Opfølgning fra seneste møde. 
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a. PK spurgte indtil om fondsbevillingen fra Veluxfonden er endeligt afsluttet. PES kunne 

meddele, at han har godkendt en skrivelse fra SEM, og han går ud fra, at SEM har afsendt 

den. 

b. AGM kunne meddele, at en ny folder om fuglelivet ved Gerå udmundingen er færdig. 

Borgerforeningen står for det sidste med at skaffe midler til trykning. Når den klar, kan der 

forventes et lanceringsarrangement. 

c. AH har sendt forslag om, at vi dropper bestyrelsens udflugt og seminar i Müritz her i 

efteråret, da det skal opleves om foråret. Bestyrelsen kunne tilslutte sig det, og GH 

udsender en Doodle til bestyrelsen om tidspunkter for udflugt i marts/april 2019. Svar 

venligst hurtigt. Det var meningen, at vi bl.a. skulle bruge udflugten til Müritz til en 

grundlæggende drøftelse af vores organisation og vore prioriterede arbejdsindsatser i 

fremtiden. Det vi ske ved at prioritere bestyrelsesmødet i oktober udelukkende til dette 

formål. Vi holder udvidet bestyrelsesmøde i GOLFHUSET den 25.10., kl. 17-22. 

d.  AH og SEM skulle skrive høringssvar til Aalborg kommune vedr. Hammer bakker. Er det 

sket? AH og SEM var ikke til stede på mødet, men bedes sende os andre en opdatering på 

mail. 

e. AGM har kontaktet Helle Fuglsang vedr. samarbejde med børnehaver. Det har været 

sommer, og AGM rykker for et møde, som hun tager alene med Helle 

f. AGM har forgæves forsøgt at få Naturbutikken/DOF centralt til at forholde sig til, om 

Naturbutikken vil deltage i Outdoormessen sammen med os i februar 2019. Der skal 

reserveres stand. Det har været en yderst frustrerende oplevelse at få noget konkret ud af 

Naturbutikken/DOF. Bestyrelsen besluttede, at vi derfor nu opgiver samarbejdet med 

Naturbutikken i forhold til Outdoormessen og bestiller en stand til os selv. Bestyrelsen bad 

AGM om at skrive en redegørelse for det frustrerende sagsforløb til DOFs direktør Sigrid 

Andersen, så hun som øverste ansvarlige får vores syn på sagen. 

8. Evt. 

a. GH orienterede om Mosens Dag i Lille Vildmose den 2.9.2018. DOF er placeret i 

Birkesøskjulet, hvor vi har ansvaret for at formidle til de mange besøgende, som på dagen 

har gratis togtransport til skjulet. Trailer er bestilt, og vi stiller op med beachflag, foldere og 

en ny konkurrence for børn lavet af GH. Vildmosecenteret sponsorerer præmie. Thorkild, 

Carlo, Gitte og Børge lover at dække vagter. GH spørger endvidere Tscherning og Mogens 

Larsen om de har lyst og mulighed for at deltage. Gitte vil gerne låne teleskoperne til 

dagen. AGM får dem på næste Gråmejsetur og leverer til Børge , som tager dem med til 

Mosens Dag. 

b. GH kunne melde om et velbesøgt arrangement i Rold Skov gruppen til Kielstrup Sø. Der 

mødte 5 mænd og 10 kvinder frem. Rigtig mange var ikke medlemmer, men mon ikke de 

nemt kan blive det? 

c. GH gjorde opmærksom på et kursus i Fuglespor, som Rold Skov Gruppen arrangerer den 

28.8. 

d. BSØ efterlyste Rold Skov Gruppens efterårsarrangementer til hjemmesiden 

Referat: Børge  
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Næste møde: 5. september, kl. 19 i Golfhuset (Aase er kageansvarlig).  


