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Mødedato og -sted: 11. december 2018, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), 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), Brian Skræm(BS), 

 

1. Siden sidst 

a. GH: Er af Thorkild Lund blevet bedt om at træde ind i en undersøgelse foretaget af 

NOVANA i Madum Sø. Der skal tages prøver 3 gange i 2019. Har mødt Gustav Urth 

og talt med ham om muligheden for at blive vores kontakt til DOF Ung i Nordjylland 

og på landsplan. 

b. AGM: Har sammen med GH arbejdet videre med kuffertprojektet. Der er nu en plan 

og et budget.  Vil snakke med SparNord om sponsorering. Der skal ses på mulige 

kikkertmodeller (GH), som også kan komme i kufferten. GH kører sagen mens AGM 

rekonvalescerer ovenpå sin øjenoperration 14.12. AGM forventer sig kampklar fra 

midt/sidst i januar. 

c. BSØ: DOF Nordjylland har nu en officiel mailadresse. Den hedder 

dofnordjylland@dof.dk. Via MICO systemet viderestilles post pt. til PK og BSØ. Vi 

kan bruge mailadressen  på foldere, hjemmeside mv. Sindal Golfklub har bedt om 

hjælp til en biologisk bekæmpelse af gåsebiller f.eks. ved hjælp af flere stære. Carlo 

Pedersen og Henrik Christoffersen har kontakten. I 2010 blev der lagt planer for en 

Naturpark (efter Friluftsrådets vejledninger) i Tolne Skov området. Hidtil har man 

ikke kunnet opfylde kriterierne, men nu lysner det, og forvaltningen i Hjørring 

arbejder ihærdigt med planerne. Der blev refereret fra seneste møde i Bestyrelsen 

for Skagen Fuglestation, hvor der nu er en vedtaget Strategi og Handleplan. 

Endvidere kan det meddeles, at Lene Kappelborg overtager jobbet som leder af 

trækfuglecenteret efter Jacob Funder.  

d. SEM: Der har været afholdt julefrokost i Gråmejserne, hvor man blandt andet 

diskuterede forårsprogrammet. Flere nye ting, som tur til Egå/Årslev Engsø, 

Flerdages Stortrappetur til Tyskland og Natravne/hedelærketur, kom frem og indgår 

nu i programmet. Bedsteforældredag har ofte karamboleret med andre ting, men er 

i år foreløbig sat til 15.6. 
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e. PG: Biblioteksauktionen var meget vellykket og der blev solgt for det største beløb 

nogensinde. AGMs kontakt i Vivara er der muligvis ikke mere. PG overtager 

kontakten til Vivara. 

f. AAJ: Meddeler at hun gerne deltager i vagter ved Skagen Fuglefestival, men at hun 

af arbejdsmæssige grunde kun kan deltage fredag. 

g. AH: Vi har fået Toftehuset til vores bestyrelsesseminar 30.-31.3.2019. AH og GH står 

for den praktisk planlægning samt indhold i seminaret. Vi kan få Morten DD Hansen 

til at komme og holde oplæg. Det vil bestyrelsen meget gerne tage imod, og der 

arbejdes med at invitere andre blandt vores tillidspersoner til denne del. AH skal 

planlægge en tur for DOFs Naturpolitiske udvalg (NATUD) i maj 2019. De skal se 

eksempler på vild natur i Jylland. GH/AH har været på besigtigelsestur i Rold Skov 

med skovridder Bent Egede. Interessant tur. 

2. Repræsentantskabsmøde. 

a. Der blev afholdt Repræsentantskabsmøde i Odense den 17.-18.11.2019. Af vigtige 

ting kan nævnes, at formandsmødet diskuterede CPR-beskyttelse. Vi er stadig ikke 

enig i DOFs fortolkning. Fremover får vi et nyt medlemsregister, som skulle blive 

lettere at arbejde med. Trykt hvervemateriale (fx. "isfuglen") er fortid i DOF. Der 

satses nu kun på digital hvervning. Hvis vi vil have trykt hvervemateriale skal vi selv 

betale. Vores årsregnskab skal fremover indgå i DOFs centrale regnskab - vi afventer 

besked fra DOF.  På selve REP mødet var der en god diskussion om finansieringen af 

DOFs 3 A-fuglestationer I(bla. Skagen) fremover. Der er brug for at tilføre ialt i 

omegnen af 600.000 kr. årligt. Der var forståelse for at finde pengene bl.a. på 

lokalafdelingernes budgetter. Lokalforeningerne oparbejder store formuer, som ikke 

"arbejder". Der kommer sandsynligvis et forslag til næste REP møde i foråret. Blandt 

de for os glædelige begivenheder blev AH valgt til DOFs Hovedbestyrelse sammen 

med Andsreas Winding. Knud Pedersen, Skagen, fik årets Hæderspris, og Poul Hald-

Mortensen blev genvalgt til Skagen Fuglestations bestyrelse. 

3. Ny printer til Fuglebiblioteket 

a. Biblioteksudvalget finansierer selv en ny printer. DOF Nordjyllands bestyrelse vil 

supplere med papir og printerpatroner, når der opstår behov. 

4. Outdoormesse 8.-10.2.2019 

a. Arbejdsgruppen består AGM og AAJ. P.g.a. AGM's øjenoperation indtræder BSØ i 

arbejdsgruppen frem til afholdelse af messen. Det er aftalt med AAJ, at kontakten til 

AAKC går via BSØ. AAJ og BSØ vil sammen koordinere det praktiske og 

indholdsmæssige - der ligger jo gode materialer fra sidste gang. GH bedes kontakte 
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Carlo Pedersen for at spørge, om han vil køre trailer til golfhuset og som sidste år 

tage en vagt søndag, så han kan køre traileren hjem igen?. Følgende har givet 

tilsagn om at stå på messen: GH I(ikke lørdag), AGM, SEM, AAJ, BSØ, PG, Henrik 

Christoffersen, Carlo Pedersen og Mogens Larsen skal spørges. BSØ prøver at skaffe 

sponsorgaver fra Naturbutikken. PK anskaffer "fødder" til 2 beachflag. 

5. Brevpapir og nye DOF-logoer. 

a. DOF har vedtaget en ny designlinje. Lokalforeningerne har ikke pligt til at følge den, 

men kan anvende, hvad de har behov for og lyst til. Der var enighed om at 

udarbejde et officielt DOF Nordjylland brevpapir, hvor såvel vores eget som DOFs 

nye logo indgår. Det vil også sikre, at evt. breve fra medlemmer stilet til 

myndigheder i vores navn kan spottes på brevpapiret alene. Der har været nogle 

uheldige situationer. BSØ laver udkast til brevpapir. Det nye DOF/Birdlife Danmark 

logo placeres på foldere sammen med vores eget fremover og vil blive forsøgt 

palceret på hjemmeside mm. 

6. Hammer Bakker. 

a. Hammer bakker indgår i et nyt naturområde købt af bla. Naturfonden. Der er mange 

ønsker til brugen af området, bla. på fritidsområdet. DOF Nordjylland har den 

holdning, at det er vigtigt at der udvikles et dynamisk og vildt naturområde af 

national betydning for dansk biodiversitet. Vores holdninger er stærkt efterspurgt 

blandt planlæggerne. AH har forfattet et partsindlæg. Indlægget blev mødt med 

meget stor glæde og opbakning fra bestyrelsen. Faktisk er indlægget så 

velgennemarbejdet og velgennemtænkt, at det kan bruges som grundlaget for DOF 

Nordjyllands Naturpolitik. BSØ sætter det op på vores nye brevpapir. SEM og Anton 

Thøger Larsen (ATL) har haft et besigtigelsesmøde med kommunen i selve Hammer 

bakker. Begge har et indgående kendskab til området. Der blev skabt enighed om, 

hvor vi sammen går i gang. 

7. Golfhuset - herunder Internet 

a. Fordeling af lokaler er faldet på plads. Observatoriegruppen flytter ud, og det gør 

Liberal Alliance muligvis også. Spejderne overtager disse lokaler og forlader derfor 

fællesrummet. Det betyder at Krolferne og Golferne ikke skal bruge vores lokale til 

kaffedrikning. DN, som vi deler lokalet med, pusler med ideer om enten at forlade 

lokalerne eller betale en mindre del af huslejen. SEM taler med Anton Thøger Larsen 

fra DN.  

b. Da observatoriegruppen forlader deres lokaler opstår der et problem. Vores 

Internetrouter er koblet til deres anlæg i nabolokalet. Selve fiberen ind kommer fra 
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observatoriet. Kommunen har ingen fælles fiber ind i Golfhuset. Det er aftalt med 

Sundheds- og Kulturforvaltningen, at observatoriegruppen lader deres udstyr stå og 

ikke klipper ledningen. Men der er en gammel aftale om, at vi skal betale halvdelen 

af internetforbindelsen. Den fortaber sig lidt i glemslen, men Oberservatoriegruppen 

har storsindet tilbudt, at vi begynder at betale fra 2019. Det betyder en udgift på 

1014 kr. om året. Bestyrelsen tilslutter sig dette. BSØ beder Obervatoriet om at 

sende regning til SEM. 

8. Generalforsamling 2019 

a. Generalforsamlingen afholdes 2.2.2019 i Frederikshavn.  

i. Det formelle med varsel: BSØ 

ii. Valg af dirigent: Torben Fisker-Rasmussen har sagt ja til at stille op 

iii. Skriftlig beretning. PK havde lavet forslag til indhold og skribenter. Der blev 

foretaget ændringer. BSØ opdaterer listen og udsender. Deadline for bidrag 

10.1.2019 

iv. Årsregnskab og budget. SEM afklarer med revisor Niels Eriksen 

v. Valg af bestyrelsesmedlemmer.: På valg og genopstiller: PK, GH, BS og BSØ. 

PG genopstiller ikke og PES afgår uden for tur. AAJ træder som suppleant 

ind for PES indtil generalforsamling 2020. Der skal derfor findes mindst 1 

bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Tre navne blev vendt på 

bestyrelsesmødet, og de vil få opfordringer til at stille op. 

vi. Valg af revisor: Forslag om genvalg af Niels Eriksen 

vii. Valg af 3 Repræsentantskabsmedlemmer for 2 år: PK og BSØ genopstiller. 

Der skal findes en mere.  

9. Naturmødet 2019 

a. Afholdes 23.-25.5.2019 i Hirtshals. Der er reserveret 7 ferielejligheder på Fyrklit. Det 

er aftalt, at vi bestiller større telt (5x15 meter), så vi kan afholde debatter i større 

omfang. DOF centralt involverer i år primært politikere fra DOFs Hovedbestyrelse og 

ikke de ansatte. DOF skal indgå i 3 hoveddebatter og vil tilbyde 2-3 debatter i vores 

eget telt. Vi finder på resten. Vigtige deadlines: 7.2. tilmelding af stand (vi har 

tilkendegivet allerede), 8.4. endelig tilmelding af aktiviteter på stande og i Explore. 

Arbejdsgruppe består af: BSØ (tovholder), AGM, GH, AAJ. AH er vores forbindelse til 

Hovedbestyrelsen. Arbejdsgruppen holder møde hos AGM 16.1.2019, kl. 10.00. 

10. Økonomi 

a. SEM uddelte en oversigt over økonomien. Det ser flot ud med en nuværende 

beholdning på ca. 90.000 kr. Der udspandt sig en debat om det betimelige i at 
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bruge nogle flere penge. SEM er ved at afslutte årsregnskabet. Hvis man mener, at 

man har noget til gode - fx. kørsel - så er det med få det sendt ind. 

11. Store Vildmose og Ryå 

a. Der er nedsat 2 arbejdsgrupper. Området omkring Jerslev Bro deltager AGM i, og 

området ved Debbels Enge til Toftegårds Enge deltager SEM i. Han har dog 

suppleret sig med Jens Lilleør til at varetage arbejdet. Under punktet blev det 

efterlyst, at vi mangler et godt stort vægkort over den del af Nordjylland, som vi 

varetager. Så kan vi altid udpege, de områder, vi taler om. Vi kan jo ikke alle kende 

de mange stednavne i de forskellige kommuner. PK og BSØ kigger på muligheder. 

12. EVT. 

a. GH: Er ved at opbygge en vinge- og fodsamling. Hvis I finder sådanne, så frys og giv 

videre til GH. Samlingen kan bruges i vores formidling og PR fremstød. GH er frivillig 

i Lille Vildmosecentret. Her har hun fundet fuglekasser, som ikke er blevet gjort 

færdige. Hun vil gerne bruge dem i et DOF Nordjylland fremstød i Vildmosecentrets 

nye afdeling "Det Vilde". Det skal ske sammen med anden markedsføring over for 

børn. GH bad om et økonomisk tilskud til projektet fra bestyrelsen. Det fik hun 

tilsagn om. 

b. Fjer, som findes, vil AGM gerne have til børnekufferterne 

c. SEM: Sluttede mødet af med en dejlig og opbyggelig fuglehistorie fra felten. 

 

Referat: Børge  

Næste møde: 17. januar 2019, kl. 19.00 i Golfhuset.  


