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Mødedato og -sted: 5. september 2018, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg
Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Brian Skræm(BS), Aase Jensen(AAJ), Anni Guldberg Madsen(AGM),
Gitte Holm(GH), Anders Horsten(AH), Preben Gulbæk(PG), Svend Erik Mikkelsen(SEM) og Børge
Søndergård(BSØ).
Afbud: Poul Erik Sperling(PES)

1. Siden sidst og fremad.
a. AH: Rold Skov gruppen har holdt 10 års jubilæum på Skillingbro Naturskole den 16. august.
Der var 30 deltagere. DOFs direktør sendte en gratulationsbuket.
b. GH: Rold Skov gruppen har afholdt et meget interessant kursus i "fuglespor". Det var
bemærkelsesværdigt så mange nye ansigter, der blev set til kurset. Måske en idé at
gentage evt. i andet regi.
c. AGM: Geråfolderen er nu trykt og uddelt i sommerhusområdet. AGM lægger den på
hjemmesiden. Der er modtaget kontrakt på stand på Outdoormessen 2019 på 5
kvadratmeter til en pris af 1500 kr. Hertil skal lægges udgifter til et skilt. Årets Bogauktion
falder den 29.11. Vagn Freundlich har indvilget i at være auktionarius igen i år, og PG kunne
meddele, at der bliver udviklet en lettere model til afregning efter auktionen.
d. BSØ: Kunne meddele, at vores lokale i Golfhuset alligevel ikke skal deles med andre end DN
foreløbigt. Anton Thøger Larsen(ATL) har på vegne af DOF Nordjylland sammen med DN
sendt en skrivelse til stadsarkitekten i Aalborg, som beviser belastningen af mountainbikes i
Lundby Bakker. Der er simpelthen ikke et sted, hvor de store fugle kan yngle i fred. ATL
kunne endvidere berette, at han er indvalgt i en bruger/følgegruppe i forhold til det nye
naturområde i Hammer bakker. Han vil holde kontakt til SEM og AH vedr. projektet. Der
sættes ikke kasser op til vandrefalkeparret på Nordjyllandsværket i år, da der skal ske
nedrivninger/ombygninger i nærheden af, hvor de var tiltænkt. Så er det bedre, at parret
bliver, hvor det er, til det er overstået. I 2019/2020 kan man så tilbyde kasser. Der er
etableret et forbilledligt samarbejde med folk på værket.
2. Lokalplan for vindmøller i Rendbæk Øst.
a. AGM kunne meddele, at Jammerbugt Kommune har prioriteret sine lokalplaner for den
kommende periode. Rendbæk Øst er prioriteret som nummer 3, så det kan forventes, at
man snart går i gang med udarbejdelse af lokalplanforslag, VVM-redegørelse og
høringsfase. Vi har tidligere som bestyrelse haft diskussioner med lokale DOF'ere og andre
interessegrupper i lokalområdet, som vil have os til at indgå i protest mod møllerne. Vi er
stadig af den opfattelse, at der ikke er tungtvejende faglige forskning, som underbygger, at
vindmøller er specielt farlige for fugle. Trafik og katte har en langt større negativ
indvirkning på fuglelivet. Tidligere undersøgelser viser, at en vindmølle i gennemsnit er
årsag til 3,8 døde fugle årligt. DOFs officielle naturpolitik er heller ikke imod vindmøller,
omend der blandt centrale doffere i bestyrelse og sekretariat vurderes at være stærke
kræfter mod vindmøller. Vi ruster os til en evt. stor diskussion, og AH vil undersøge de
seneste nye tyske undersøgelser.
3. Bestyrelsesudflugt til Müritz.
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4.

5.

6.

7.

a. Det er aftalt, at bestyrelsen samlet tager til naturområdet Müritz i MecklenburgVorpommern den 28.3 til 31.3.2019. Formålet er dels at se på fugle, dels at udvikle
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlemmerne betaler selv deres udgifter. AH og GH tager
sig af de praktiske forberedelser af indhold, bookning af værelser osv.
Mosens Dag i Lille Vildmose.
a. GH kunne berette om en meget vellykket Mosens Dag søndag den 2.9. DOF havde fået lov
til at stille op i Birkesøskjulet, som vi indrettede med beachflag, bannere, teleskoper og
kikkerter, foldere og konkurrencer for børn. Vi var 6 mand og vores trailer (samt 2 mand i
Tofte Sø skjulet), og det var ikke overkill. Tørvetoget kørte i pendulfart til skjulet, og turen
var gratis, betalt af Vildmoseforeningen, og det vurderes, at ca. 600 mennesker kom forbi
os. Masser af snak, masser af fugle, masser af glade mennesker og en fornem
markedsføring af DOF.
b. Vi har tidligere besluttet, at vi som bestyrelse ikke selv stiller op med trailer og delvis
bemanding til Mosens Dag. Det gøres kun til Outdoor, Skagen Fuglefestival, Naturmødet og
Bedsteforældredag. På baggrund af de fine erfaringer fra i år, besluttede vi, at Mosens Dag
skal ind i denne kategori. GH bliver tovholder (trækker sig fra Skagen Fuglefestival) med
BSØ som sekundant. Samtidig var der enighed om, at GH (BSØ) snakker med folkene fra
Rebild Gruppen om, hvordan deres organisatoriske kampkraft er i øjeblikket.
Vildsvinehegn ved grænsen
a. GH spurgte, om vi ikke som forening skulle markere os i denne sag. Skønt alle i bestyrelsen
finder hegnet "totalt i hegnet", så mener vi, at sagen bør køres centralt fra DOF, og at løbet
nok er kørt i denne omgang.
Økonomi
a. SEM forelagde status pr. 5.9.2018,hvor vi har en beholdning på 74.491,61 kr. Der blev
afklaret nogle usikkerheder omkring antallet af indkøbte jakker samt betaling af husleje i
Golfhuset. Samlet konstatering: Vi er godt polstret rent økonomisk
Evt.
a. Næste møde er udvidet og starter kl. 17 i Golfhuset. Eneste emne er: Hvad vil vi som DOF
Nordjylland prioritere at arbejde med i fremtiden, og hvad skal følgelig nedprioriteres?
Målet er at få en ny Strategi- og handleplan. Evt. også en fornyelse af Organisationsplanen.
Alle bedes forberede sig personligt på disse spørgsmål. GH sørger for smørrebrød til mødet,
og AGM for øl og vand.
b. SEM har deltaget i 1. møde i udvalget om Store Vildmose, hvor man fik hilst på hinanden og
fik et oplæg om den indledende fase. Der er afsat 3.6. mio. til udvikling af konkrete
projekter, som skal beskrives i perioden 2018-2021. Der skal laves en samlet
projektbeskrivelse. Man bygger bl.a. på et tidligere stormøde i St. Vildmose, hvor der kom
81 forslag til udvikling/projekter fordelt på landbrug, natur og turisme.
c. GH og Jens Peter deltager 22.9. i projektet "Fugle overalt". Her holder Sigrid Andersen bla.
en workshop for oplægsholdere og kursusarrangører.
d. AGM har de resterende 8 badges, hvis nogen får brug for dem. Der er aftalt møde med
Helle Fuglsang den 21.9. vedr. børn og fugle
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e. PK spurgte om vi stadig skal købe 10 eksemplarer af Nordjyllands Fugle rapporten. Hvem
skal vi uddele dem til? Vi besluttede, at nu, hvor vi støtter det gode foretagende med køb
af eksemplarer til bestyrelsen, kan vi nedsætte det øvrige køb til 5. PK skal til at betale den
årlige udgift til vores domænenavn www.dofnord.dk. Det rejste spørgsmålet, om vi burde
have en central e-mailadresse. MICO kunne være en mulighed, da den kan ændres, når folk
forlader bestyrelsen. BSØ undersøger, hvordan de øvrige lokalforeninger tackler
spørgsmålet.
f. BSØ gjorde opmærksom på, at der nu forelå svar fra Naturstyrelsen på hele høringsfasen
vedr. den store Natura2000 reduktion. Det kan konstateres, at de mange forslag om
udvidelser og ønske om ændringer til Styrelsens forslag ikke har nydt fremme. Til gengæld
har den nye Fødevare- og Miljøminister tillagt en del af Naturstyrelsens arealer, så det
samlede Natura2000 areal forøges med 1000ha.
Referat: Børge
Næste møde: 25. oktober, kl. 17-22 i Golfhuset.
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