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Mødedato og -sted: 5. september 2019, kl. 19 – 22 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Gitte Holm (GH), Anders Horsten (AH), Svend Erik Mikkelsen (SEM), Anni Guldberg Madsen (AGM), 

Peter Lund Kristensen (PK) og Ulla Bryanne (UB) 

Afbud: Børge Søndergård, Aase Jensen, Morten Johansen og Gustav Urht 

Ordstyrer: Gitte Holm 

Referent: Ulla Bryanne  

 

 

1. Siden sidst 

a. GH: Mosens Dag var en succes med mange deltagere. Næste gang vil Gitte skrue ned for sin 

deltagelse i dagen. / Værktøjskassen fra traileren er blevet væk – Gitte køber en ny. / Der er 

mange planlagte aktiviteter i Rold Skov-gruppen, bl.a. et kursus i DOF-basen og et foredrag 

v. Poul Erik om 50 år med DOF. 

b. AH: Der har været HB-seminar i Tofte – meget alla vores seminar. Fuglestationerne var på 

dagsordenen. Stor ros til Skagen Fuglestation. Om nogle år vil der ikke længere være penge 

til stationerne fra DOF. Der blev også diskuteret en revision af naturpolitik og 

rammestrategi, som skal være vedtaget 2020. Landbrugsland blev også diskuteret, og 

Anders er kommet med i en revisionsgruppe. / Anders vil gerne have ”Nyt fra HB” som fast 

punkt på dagsordenen til vores fremtidige møder. 

c. SEM: Har deltaget i to bio-blitz: 1) i Store Vildmose hvor der blev fundet 800 arter, bl.a. en 

dyndløber. De deltagende børn syntes at være meget engagerede. 2) Slotved Skov. I kanten 

af Dyrehaven, Vejlborgvej, vil ejeren, Bjarke Huus Jensen gerne have folk til at komme og 

registrere. Gitte var interesseret. / Peter Manstrup indgår i Gråmejsegruppen. 

d. AGM: Har besøgt en børnehave med stor succes. Hun og Ulla mødes og udveksler 

erfaringer, fx hvor mange børn ad gangen, hvor lang tid, hvilke genstande mangler vi, etc.? 

e. PK: Havde været til bestyrelsesmøde i Skagen Fuglestation, hvor der bl.a. blev diskuteret 

økonomi. Der er faldende indtægt på billetterne. Der har være 15 frivillige i år.  

f. UB: har besøgt en børnehave og vil udveksle erfaringer med Anni. /Har deltaget i kurset i 

fuglestemmer (Gråmejserne), som tiltrak 15 deltagere, herunder 3 nye. 

 

2. Økonomi 

a. Anni fremlagde regnskab. Vi har p.t. brugt kr. 35.000 ud af de budgetterede 40.000 for hele 

året. Fremover skal vi være mere påpasselige med udgifterne, da vi fra 2020 vil få kr.12.000 

mindre om året fra DOF. Vi sparer dog allerede kr. 6000 ved ikke længere at deltage i 

Outdoor-messen. / Vi besluttede ikke at efterkomme et ønske om at sælge DOF-badges til 

Gråmejserne. /Fremover skal vi have ”Økonomi” som fast punkt på dagsordenen. 
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3. Naturpolitik 

a. Der var stor ros til arbejdsgruppen for udkastet til den naturpolitiske vision. Anders 

fremlagde og understregede at vi i DOF Nordjylland skal fokusere på den lokale natur og 

overlade alt andet til DOF-central. Det er vigtigt at have langsigtede mål i 

naturplanlægningen, og vi skal blive obs på vores prioriteter. 

b. Anders gennemskriver udkastet til næste bestyrelsesmøde og inddeler teksten i afsnit der 

kan diskuteres enkeltvis.  

c. Principperne for visionen fremlægges på generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen 

færdiggør visionspapiret. Forslag om at invitere Jens Christian Svenning, ÅU til 

generalforsamlingen. Anders undersøger muligheden. 

d. Anders lovede at udbygge listen med fagudtryk til hjælp for os andre. 

e. Diskussion af om vi skulle satse på de statsejede områder som Naturstyrelsen forvalter (de 

lavt-hængende frugter) eller på de bedste fugleområder, hvoraf nogle vil være i privateje. 

Vi valgte det sidste. 

 

4. Organisation 

a. Anni fremlagde og pointerede at det nye organisationsdiagram er baseret på mange 

diskussioner. 

b. Pga. det fåtallige fremmøde valgte vi at udskyde gennemgangen af listen med tillidsposter 

til næste gang. 

 

5. Besøg af Sigrid 

a. Sigrid deltager i vores bestyrelsesmøde d. 14. november (Smørrebrød i stedet for kage!). På 

næste møde skal vi beslutte hvad vi vil tale med hende om, men der kom allerede nogle 

forslag: 

i. Naturpolitik 

ii. Organisation 

iii. Hvad kan vi forvente at Fuglenes Hus vil hjælpe os med? 

iv. Bede DOF-central om at tage stilling til fx vindmøller 

v. Ønsker om publikationer, fx noget til børn 

 

6. Henvendelse fra Anni Stenkær 

a. Anni Stenkær har en hytte ved Staun som hun gerne vil give naturelskere adgang til. Den 

skal dog sættes i stand inden. Vi besluttede at DOF Nordjylland ikke vil gå ind i dette, men i 

stedet henvise til Friluftsrådet. 
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7. Evt. 

a. Reolerne, som ligger i traileren og bruges til Naturmødet, fylder. De kan evt. sættes fast i 

trailerens låg, eller de kan stilles i Golfhuset. 

Næste møde: Onsdag, d. 9. oktober, kl. 19. Gustav tager kage med. 

 

 

 

Faste punkter på dagsordenen fremover: 

- Nyt fra HB 

- Økonomi  


