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Mødedato og -sted: 17. januar 2019, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Anni Guldberg Madsen(AGM), Gitte 

Holm(GH), Anders Horsten(AH), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Poul Erik Sperling(PES), Brian 

Skræm(BS) og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Preben Gulbæk(PG) 

 

1. Siden sidst 

a. GH: Stor tilslutning til aktiviteter i Rold Skov Gruppen: Nytårsturen (36 deltagere), 

foredrag af Jan Tøttrup (47 deltagere).  Der er nu nedsat en gruppe, som skal tage 

sig af de mere 150 fuglekasser, som er sat op i lokalområdet. 

b. BSØ: Rettelse fra sidste referat. Vores centrale e-mailkonto hedder 

nordjylland@dof.dk. Foråret byder på et overvældende antal arrangementer og ture. 

Der er pt næsten 40. Det betyder, at arrangementerne ligger tæt, og at der kan være 

flere på samme dato. Vi ser det som et positivt problem. Vores geografiske område 

er stort, men måske en god idé at samle arrangementsgrupperne til et møde to 

gange om året for inspiration og koordination? Der bliver ét Ørnens dag 

arrangement den 24.2. i Ll. Vildmose. 

c.  SEM: SEM videresender en invitation fra Grønt Råd i Brønderslev til AGM om et 

byudviklingsprojekt i Brønderslev syd, som kan være interessant at deltage i. Der 

planlægges en Bioblitz i St. Vildmose. Er irriteret over, at skulle betale gebyrer for 

transaktioner på vores bankkonto, men det samlede beløb er heldigvis ikke over 100 

kr. årligt (PK oplyser, at fra 2020 overgår lokalafdelingernes regnskab til DOF 

centralt). Har været i kontakt med Anton fra DN vedr. deres engagement i lokalet i 

Golfhuset. Der afventes et udspil fra DN. 

d. AH: Deltager i morgen 18.1.2019 i sit første Hovedbestyrelsesmøde i DOF.  

e. BS: Der er bestilt 100 badges, som sendes til SEM sammen med regning. SEM 

medbringer til Generalforsamling, da de bl.a. skal bruges på Outdoormessen. DOF 

Nordjylland kan muligvis imødese en ansøgning om tilskud til en 

fuglestationskonference 

2. Vindmøller ved Ryå. 

a. Der foreligger nu en vedtaget lokalplan for Store Vindmøller ved Rendbæk Øst. Den 

er i høring indtil 14. marts. DOF-medlem Palle A.F. Rasmussen har lavet en stor og 

diger indsigelse. Bestyrelsen tog en første drøftelse af sagen og valgte at udsætte 

den endelige beslutning i forhold til en officiel reaktion fra DOF Nordjylland til efter 

https://dokument.plandata.dk/20_9567965_1547129689429.pdf
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det borgermøde, som er berammet til den 12. februar 2019 kl. 19 på Pandrup Skole, 

Blokhusvej 41, Pandrup. SEM, AGM og BSØ deltager i borgermødet. Vi var enige om, at DOF 

Centralt bør være ansvarlig tovholder i forhold til spørgsmålet: "hvis vi skal satse mere på 

vindmøller i Danmark, hvor skal de så placeres, og hvilke områder skal spares for 

vindmøller?". AH følger op i forhold til Hovedbestyrelsen. 

3. Møde med DN i Himmerland 

a. Der er opstået uenighed mellem DN's repræsentant Brugerrådet i Naturstyrelsen Rold 

Skov og DOF's repræsentant samme sted. Det drejer sig om forholdet mellem 

skovrejsning contra satsning på Vild Natur. Der er indkaldt dialogmøde, hvor PK, TL, 

AH og GH deltager. 

4. Bestyrelsesseminar 30.-31. marts 2019 

a. Der lå et godt oplæg til indhold i det to dage fra GH og AH. En fin og passende 

blanding af arbejde på stedet og "Walk'n'Talks". Lørdag aften kommer Morten DD 

og sætter naturpolitik i Nordjylland på dagsordnen. Det blev besluttet, at indbyde 

vore Grønt Råd medlemmer samt folk fra de faste udvalgt til arrangementet med 

Morten DD. AH og GH arbejder videre med det praktiske. Bestyrelsen står inde for 

økonomien. 

5. Generalforsamling 2. februar 2019. 

a. BSØ havde lavet udkast til dirigentvejledning. Denne blev drøftet og forskellige ting 

blev rettet. BS skriver ændringerne ind, og sender til bestyrelsen. BSØ sender vores 

forslag til dirigent. Bestyrelsen konstaterede med stor glæde, at der er opstillet så 

mange kandidater, at det er muligt at få valgt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 

suppleanter. Som altid indbydes suppleanterne til at deltage i arbejdet på lige fod. 

Bestyrelsen drøftede og fastslog afstemningsregler, som indgår i 

dirigentvejledningen. 

b. PK har efterlyste de sidste indlæg samt fotos til Årsberetning, og forsikrede, at der 

var styr på forplejning, teknik og stemmesedler. 

c. Bestyrelsen mødes kl 10.30 på dagen, og der holdes konstituerende møde samt 

vedtages datoer for årets bestyrelsesmøder lige efter generalforsamlingen. 

6. Outdoormessen februar 2019. 

a. Selvom arbejdsgruppen har savnet AGM's erfaring (på grund af sygemelding ved 

øjenoperation), så er der ved at være styr på det meste. Følgende blev aftalt: 

i. BSØ færdiggør vagtskema og udsender til vagterne 

ii. BSØ/AGM laver en drejebog til vagterne. 

iii. BSØ sørger for adgangskort  
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iv. BS har bestilt badges, SEM medtager til Generalforsamling 

v. GH spørger om lån af udstoppede fugle i Ll. Vildmose. 

7. Naturmødet maj 2019 

a. Standen bliver bestilt inden 7.2. Der afventes tilbagemeldinger fra Fuglenes Hus. 

DOF centralt har sendt forslag til de store debatter - bestyrelsen blev orienteret om 

emnerne. BSØ ville med punktet gerne have haft en brainstorm på aktiviteter og 

debatter i vore stand, men pga. den tunge og store dagsorden i dag, valgte han at 

afstå. Hvis nogen i bestyrelsen sidder og brænder med gode ideer, så send dem til 

BSØ. Arbejdsgruppen (AGM, GH, AaJ og BSØ) samles i februar/marts for at gå i 

dybden med planlægningen. Deadline er 8.4.2019. 

b. AGM forslog at vi rettede henvendelse til Naturmødets sekretariat om at overveje et 

tema, som kunne hedde "Natur i Hirtshals for 100 år siden". Hirtshals har 100 års 

byjubilæum i 2019, og vi mener nok, at vi kan bidrage med oplysninger på 

fugleområdet. BSØ går videre med ideen til sekretariatet. 

8. Ansættelse af lokalforeningskonsulen i DOF 

i. DOF har netop dedikeret en medarbejder til at tage sig af det internationale 

arbejde. Samtidig længes lokalafdelingerne efter en medarbejder, som kan 

være det samlende kontaktled til DOF,  og en som vil kere sig om 

lokalforeningerne i det daglige arbejde. Konsulenten skal være bindeled og 

problemløser, skal være tæt på problemerne i lokalafdelingerne og skal 

kunne bidrage til løsninger via sit kontaktnet i Fuglenes Hus og til HB. 

Danmarks Naturfredningsforening har faktisk 2 lokalforeningskonsulenter - 

en for Sjælland og en for Jylland/Fyn. 

ii. Enighed om, at AH i første række vender ønsket i HB og med Sigrid. Ellers 

går vi videre med indstilling til Repræsentantskab. 

9. Friluftsrådets Lokalforeningspulje 

a. Friluftsrådets medlemmers lokalforeninger kan søge støtte op til 100.000. Formålet 

med puljen er at styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv i hele landet. Der er fokus 

på initiativer, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen. Ved friluftsliv 

forstås i denne sammenhæng rekreative aktiviteter, som finder sted i naturen, f.eks. det 

åbne land, i skoven, andre grønne områder, langs kysten eller på sø eller hav. Aktiviteter, 

der primært har karakter af konkurrenceidræt, betragtes ikke som friluftsliv. 

b. Der er i alt afsat ca. 2,4 mio. kr. i 2019 og ansøgningsfristen er 1.2., 1.3., 1.4. og 1.5. 

eller indtil puljen er brugt op. 

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Vejledning%20til%20ans%C3%B8gning%20om%20st%C3%B8tte%20fra%20Lokalforeningspuljen_januar%202019_0.pdf
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c. Der kan kun søges til 1 projekt årligt pr. lokalforening, og vi besluttede at gruppen 

bag vores "Kuffertprojekt" ville undersøge mulighederne i puljen. Dog søges der 

først i Spar Nord. 

10. Brev til Naturstyrelsen Himmerland 

a. Anders har på vores vegne udfærdiget en skrivelse til Naturstyrelsen Himmerland 

med opfordring til at satse på store græssere - heste - i forvaltningen af vild skov. 

Stor opbakning fra bestyrelsen til afsendelse. 

11. Borgmesterstien i Gerå 

a. Der er ikke meget "fugl" i projektet omkring Borgmesterstien ved molen i Gerå. Der 

bliver etableret borde og bænke samt toilet. Mole og sti bliver restaureret, og der 

tales om at gøre det mere afdgangsvenligt for handikappede. DOF Nordjylland er 

mere bekymret over de folk, som går ude på sandbankerne, hvor der er ynglende 

vadefugle. Nogle endda med løse hunde. Her ser vi gerne nogle forbudsskilte. 

12. EVT. 

a. SEM: Der planlægges i øjeblikket et møde i april med Thomas Vikstrøm fra Fuglenes 

Hus om punkttællingsprogrammet. Formålet er at få flere til at påtage sig en 

punkttællingsrute. 

b. SEM: Naturråd 1 Vendsyssel er genopstået på initiativ af LandboNord. Ideen er at 

generere ideer til udvikling af Natur i landbrugslandet. Der er nedsat en lille gruppe 

med en repræsentant for LandboNord, jægerne og DOF, som vil prøve at have et 

forsøgsprojekt klar til præsentation på Naturmødet. Det virker som en 

overlapning/videreudvikling af Faunastribeprojektet, men er båret højere op i 

systemet - hvilket er fint. Der bredte sig en debat i bestyrelsen om man overhovedet 

skulle satse på landbrugslandet. Flere rapporter viser, at de kendte forsøg ikke 

bidrager væsentligt til biodiversiteten. Skal vi hellere satse på at udvide de 

naturområder, hvor der er noget at hente? AH henviste til en undersøgelse af 

markvildttiltagenes biodiversitetseffekt fra Aarhus Universitet samt til Landbrug og 

Fødevares egen vurdering af bivenlige anbefalinger. Her vurderes Blomsterstriber at have 

den laveste effekt. BSØ sender de ovennævnte links til Faunastribeudvalget. AH har tager 

debatten om agerlandet i Hovedbestyrelsen. 

c. PES: benyttede sit sidste bestyrelsesmøde til at takke alle for et godt samarbejde, og ikke 

mindst fordi man har lyttet til og bakket op bag hans mange forslag. PES fortsætter det 

frivillige arbejde i GråmejserNord og Biblioteksudvalget. Takken gik bestemt også tilbage til 

PES. 

Referat: Børge  

https://dce2.au.dk/pub/SR227.pdf
https://dce2.au.dk/pub/SR227.pdf
https://lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere
https://lf.dk/bi/det-kan-landmanden-goere
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Næste møde: Generalforsamling og konstitution 2. februar 2019 på Knivholt Hovedgård, 

Frederikshavn   


