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Mødedato og -sted: 12. juni 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), Morten Johansen (MJ), Gustav Urth 

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

Afbud: Ingen 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

1. Siden sidst 

a. PK: Thomas Vikstrøm fra FH har undret sig over, at der har opholdt sig en Gåsegrib 

på en mark ved Dybvad i knap en uge, og der er ingen indberetninger på den i 

DOFbasen?. DOF Nordjylland har lavet (endnu) en indsigelse om urørt skov til 

Naturstyrelsen Himmerland. 

b. AGM: Er nu endelig godkendt som kasserer, og har samtidigt fået en digital 

medarbejdersignatur. Har deltaget i et møde i en arbejdsgruppe vedr. å-slynger i 

Ryå ved Jerslev bro. 

c. SEM: Var på markvandring med LandboNord sidste tirsdag. Mere end 50 mennesker 

deltog. Der var flere forskellige vandringer - ikke så mange deltog i fuglevandringen. 

Fællesdebat om forslag fra Naturråd 1til markinddeling til naturens fordel - her var 

planteavlskonsulenten rigtig god, og kunne pege på muligheder for 

naturinddragelse uden tab af hektarstøtte. Har talt med Annette (?) på Naturmødet, 

som vil lave en stort arrangement på egen matrikel, hvor hun også vil lave 

pandekager, stille med en række højskoleelever osv., blot vi kommer og fortæller 

om fugle. SEM er nu også ambassadør for sommerfugle i Hammer Bakker projektet. 

d. AAJ: Har deltaget i Brugerrådsmøde i Naturstyrelsen Vendsyssel, bl.a. orientering om 

Det Grå Fyr og Skagen Klitplantage, biodiversitet. Aftenens store oplevelse var en 

Hjertebladet Fliglæbe. AAJ fortsætter som vores repræsentant i Brugerrådet. 

e. AH: Har ledet en lang og spændende dag med ekskursioner til spændende områder 

med begyndende rewilding for Hovedbestyrelsen og NATUD. Toppen i DOF er nu 

vundet for sagen og er begejstrede. Der kommer artikel i Fugle & Natur og en 

videnskabelig artikel i DOFT. Der bliver nedsat en gruppe i DOF, som skal følge et 

rewildingprojekt med registrering af udvikling i biodiversitet før og efter rewilding.  

f. BSØ: efterspurgte AH's høringssvar vedr. forvaltningsplan for Rold Skov - blev straks 

sendt til bestyrelsen. 

2. Repræsentantskabsmøde 



          
DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat                          

_______________________________________________________________________________________ 
 

 2 

a. REPmødet består af både et formandsmøde og et stort repræsentantskabsmøde. 

Her refereres kort fra begge: 

b. Vi skal fremover indgå i DOFs centrale regnskabssystem og revision (AGM og PK på 

kursus). Peter Bonne fra HB vil gerne have os til at registrere fugle på golfbaner. Vi 

tilbød for nogle år siden at hjælpe Sindal Golfklub med at bekæmpe gåsebiller ved 

at sætte fuglekasser op. Det løb ud i sandet. DOF opfordrer til, at vi kræver møder 

med Naturstyrelsen afholdt - tendens til, at de aflyses. Der er implementeret nyt 

medlemsregistreringssystem. Som tak for besværet har lokalafdelingen fået tildelt 

en iPad med alt betalt. Bestyrelsen besluttede at overlade den i GU's varetægt. 

Største punkt på REP-mødet var at skaffe penge til 3 A-fuglestationers drift. Her blev 

HB's forslag vedtaget, så lokalforeningerne fremover kun får 7% (mod 10%) af DOFs 

medlemskontingent, og Fuglestationerne får 5%. Det betyder en nedgang på ca. 

30% i vores lokale budget. Vores økonomiske handlemuligheder sættes på 

dagsordenen til septembermødet (PK) 

3. Naturmødet 2019 - evaluering. 

a. Der forelå skriftlige kommentarer fra Ann-Britt Andersen (FH) og AGM og GH. 

b. PK startede med at uddele en stor tak til alle, som deltog på standen - der blev ydet 

en kæmpeindsats! Der var generelt en stor glæde over og tilfredshed med et meget 

velgennemført arrangement. Der var mange kommentarer og forslag, som samles i 

et særligt evalueringsdokument, som sendes til bestyrelsen og DOF (BSØ). 

4. Adgang til Vildtreservater 

a. SEM har modtaget en kritik af, at ornitologer bevægede sig ind i Ulvedybet langs 

diget for at se den berømte Lille Gulben. Der er uenighed om, hvor 

adgangsbegrænsningen generelt ligger i landskabet. BSØ undersøger. 

5. Fuglekufferter 

a. UG og GU har vist fuglekufferterne frem for en større samling børnehavepædagoger 

ved et PR-fremstød i Naturhuset i Østerådalen. GU underholdt også med sit 

fugletrylleshow. Tre børnehaver har vist interesse for at få besøg. UB udsender 

opfordring til de ornitologer, som har sagt, at de vil deltage, om at melde sig.  

b. AGM gennemgik indholdet i fuglekassen.  

c. GU: Nogle har bedt om at kunne få/købe vendespillet i fysisk form, gerne monteret 

på træ. GU undersøger mulighederne. 

6. Økonomi 

a. AGM gennemgik status. Der har været udgifter til trailerindretning, fuglekufferter 

(dækket via fondsbevilling) og en værktøjskasse til trailer. 
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7. Nordjyllands Fugle 

a. Der har været forslag om, at vi skal undlade at købe 10 eksemplarer af Nordjyllands 

Fugle årligt for at spare. Eksemplarerne bruges bl.a. til uddeling til folk som tak for 

en indsats. AGM foreslår, at vi køber i år. Det blev vedtaget. 

8. Organisation 

a. AGM havde samlet op på organisationsdrøftelserne på Seminaret. Det er mundet ud 

i 4 Stående udvalg, som skal køre ret selvstændigt: 1) Naturpolitisk Udvalg, 2) Viden 

om Fugle, 3) Formidling og kommunikation, 4) Event- og arrangementsgruppe.  

b. Bestyrelsen skal stå for politikker og principper. Hvert udvalg har en tovholder og 

har pligt til at orientere bestyrelsen om arbejdet. 

c. BSØ forslog at der indbygges et samlet sekretariat, som dels skal være knudepunkt i 

kontakten til og fra DOF centralt, andre organisationer osv. Dels skal være stedet, 

hvor medlemmer henvender sig, så de kan viderestilles til de rette. Skal foretage 

koordinering mellem de stående udvalg, kontakt mellem tillidsvalgte osv. Formand 

og sekretær indgår i Sekretariatet. 

d. AGM udarbejder færdigt forslag til næste møde, hvor vi også fordeler os på 

udvalgene. 

9. Ørne og vindmøller 

a. DOF har i et Nyhedsbrev formuleret en skarpere holdning til vindmøller tæt ved 

store rovfugles revir, og hvor der er store ansamlinger af trækfugle. Vi ser frem til, at 

DOF også tager ansvar for at udarbejde en egentlig ny politik på området samt 

tager ansvar for at udpege de område i Danmark, hvor der med sindsro kan 

etableres vindmølleparker. (AH har efter bestyrelsesmødet udtalt sig til DOF 

Nyhedsbrev om vores høringssvar til Rendbæk Øst). 

10. Eventuelt 

a. AGM: kunne vise, at DOF Nordvest havde brugt vores hvervefolder som forlæg for 

deres egen. BSØ kunne supplere med, at DOF Sydøst Jylland har gjort det samme. 

b. PK: BSØ reviderer DOFNøglen. Der opstod en diskussion om, hvorvidt UGLE-

gruppen stadig eksisterer? 

c. GH og AH skriver på en artikel om blomster-insekter-fugle til Fugle & Natur 

d. AH: DOFs direktør Sigrid Andersen vil gerne komme ud og tale med 

Lokalbestyrelserne. Skal vi ikke invitere hende? Enighed om på næste møde at 

drøfte hvilke sager, vi gerne vil drøfte med Sigrid (PK) 

e. Vi drøftede evt. forslag til DOFs Hæderspris, som årligt uddeles på 

efterårsREPmødet. 
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Referat: Børge  

Næste møde: 13. august 2019, kl. 19 i Golfhuset. AAJ tager kage med. 


