
          
DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat                          

_______________________________________________________________________________________ 
 

 1 

Konstituerende møde. 

Mødedato og -sted: 2. februar 2019, kl. 14 På Knivholt, Frederikshavn. 

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

Holm(GH), Anders Horsten(AH), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Morten Johansen(MJ), Gustav 

Urth(GU), Ulla Bryanne(UB) og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: ingen 

1. Velkomst 

a. Peter ønskede MJ, GU og UB tillykke med valget og bød alle bestyrelsesmedlemmer 

velkommen til arbejdet. Derefter præsenterede bestyrelsen sig for hinanden. Det 

blev konstateret, at bestyrelsen tilsammen rummer rigtig mange kompetencer og 

kvaliteter. Bestyrelsen er udvidet med endnu et kvindeligt medlem til i alt 4, og 

gennemsnitalderen er faldet et godt stykke med MJ's og GU's indtræden. Begge 

ting, som peger mod en spændende fremtid. 

2. Konstitution 

a. Bestyrelsen konstituerede sig således, idet der var hurtig debat om behovet for en 

næstformand. Vi valgte at fortsætte uden, da vi helt bevidst kører en meget 

uddelegerende organisation. 

b. Formand: Peter Lund Kristensen 

c. Kasserer: Anni Guldberg Madsen 

d. Sekretær: Børge Søndergård 

3. Næste bestyrelsesmøde 

a. Det bliver den 26. februar, kl. 19.00 i Golfhuset. BSØ ansvarlig for kage. 

b. Punkter på næste møde bl.a.: fastlæggelse af årets møder, fordeling af 

arbejdsopgaver og -ansvar på bestyrelsens medlemmer (hvad vil I gerne arbejde 

med?), gennemgang af tillidsliste, Rendbæk Øst m.m.m. 

4. Rendbæk Øst 

a. Der er frist for høringssvar den 14. marts. SEM, AGM og BSØ deltager i borgermøde 

i Pandrup 12.2., og vi drøfter et høringssvar 26.2. på bestyrelsesmødet. En 

feltornitolog presser på, for at vi skal bakke op om hans forslag til høringssvar. Vi 

kan allerede sige, at bestyrelsen ikke kan bakke op, da vi ikke kan goutere tonen, 

anklagerne og påstande om urent trav, som ligger i høringssvaret. Endvidere mener 

vi, at der er faktuelle fejl. Vi ønsker at udarbejde vores eget høringssvar, som AH 

laver en formulering af til den 26.2. Der var dog enighed om, at feltornitologen skal 

have et foreløbigt svar allerede nu, så han kan stoppe sit pres på os. AH/PK 
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udfærdiger et svar til feltornitologen, som i øvrigt har lavet et stort registrerings- og 

optællingsarbejde. 

Referat: Børge  

Næste møde: 26. februar 2019, kl. 19 i Golfhuset  


