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Mødedato og -sted: 10. december 2019, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Gustav Urth (GU), Anders Horsten(AH), Ulla 

Bryanne (UB), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Morten Johansen (MJ), Anni Guldberg Madsen(AGM) og 

Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Gitte Holm (GH) 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

1. Siden sidst 

a. Vi mangler Sigrids referat fra vores fællesmøde i november 

b. BSØ: udtræder af Skagen Fuglestations bestyrelse pr 1.1.2020 og bliver erstattet af 

Dan Bruhn fra AAU. En dygtig naturmand som kan skabe kontakt mellem 

forskningsverdenen og Fuglestationen samt en erfaren fundraiser. BSØ har skrevet 

artikel til hjemmesiden om boligbirding samt opfordring til samme på Facebook. 

Allerede meldt sig 4 fra Nordjylland. 

c. AGM: Har været til møde sammen med SEM i Naturstyrelsens hovedkvarter i 

Randbøl om beskyttelse af redetræer. DOFs formand EØ udtrykte stor glæde over, 

at så mange lokalafdelinger var mødt op. Hvis vi får at vide, hvor der skoves, kan vi 

opsøge lokaliteterne og kan udpege redetræer. AGM kommer med oplæg til, 

hvordan opgaven kan håndteres praktisk i Nordjylland. Opgaven hører naturligt 

hjemme i vores Naturpolitiske udvalg. AGM berettede, at BSØ havde modtaget 

forslag om, at DN og DOF slog deres stande sammen på Naturmødet 2020. Det ville 

give en samlet plads på 150 kvadratmeter. Naturmødearbejdsgruppen anbefaler 

ikke samarbejde i 2020, da planerne for indretning af DOFs stand er meget langt 

fremme. Kan evt. tages op i 2021. 

d. MJ: Det ligger et husmandssted over for Vildmosecenteret, som ikke rigtig bliver 

brugt. Den kan, hvis den renoveres, bruges til mange gode formål - måske også for 

DOF. Der søges penge til renovering i Lille Vildmosefonden (Thorkild Lund sidder i 

bestyrelsen), og der vil blive indkaldt til et møde med interessenter (herunder DOF) 

for at udvikle indhold. 

e. GU: Har fået job som pædagogmedhjælper på 30 timer i en naturbørnehave 

(heldige unger!). Tillykke til Gustav. GU har Naturtryl i Metropol Centeret i Hjørring 

den 22.12. 

f. SEM: Udvalget om Ryå har afsluttet sit arbejde. Der kommer en rapport med mange 

partsindlæg. Det bliver op til politikerne i de berørte kommuner at træffe valg. EU 

http://dofnord.dk/landsdkkende-boligbirding-2020-skal-du-vre-med/
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LIFE+ projektet i St. Vildmose er midlertidigt sat på hold, da det afventer rapport fra 

Limfjordsrådet. Grønt Råd i Brønderslev har sat fokus på Engelsk Vadegræs som 

invasiv art på østkysten. Det er udbredt i visse områder. Brønderslev forsøger igen at 

gøre Jyske Ås til Naturpark. Friluftsrådet er efter sigende parat til mildere krav til 

naturparker. En kolonihaveforening i Sæby/Lyngså vil gerne have besøg af et 

fuglemenneske, dels for oplæg om fugle i haver, dels om muligt projekt med bedre 

indretning af haverne på naturens præmisser. SEM klarer det. 

g. AAJ: Naturstyrelsen laver skovrejsningsprojekt ved Birkelse Bakkeø i nærheden af 

Biersted. Der skal muligvis opkøbes ejendomme. Urørt skov vil være klar i 2066! Jens 

Morten Hansen fra Læsø kommunalbestyrelse vil gerne lave et projekt med en 

"marin" Nationalpark - søger penge. 

2. Generalforsamling 

a. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 8.2.2020 i Skillingbro Naturcenter. Rold Skov 

Gruppen er ansvarlige for det praktiske arrangement, herunder kaffe og frokost. 

b. Bestyrelsen enedes om at ændre lidt i den traditionelle afvikling af 

generalforsamlingen. Medlemmerne indbydes til et foredrag kl. 10 til 11. Camilla 

Fløjgaard fra Århus Universitet vil tale om vild, urørt natur og rewilding i ca. 3/4 time 

efterfulgt af spørgsmål. Kl. 11 - 12.30/13 er der generalforsamling. Derefter frokost. 

c. Der lå oplæg fra BSØ til dirigentvejledning, som blev brugt til gennemgang af 

dagsordnen: 

i. Niels Eriksen har sagt ja til at være dirigent 

ii. BSØ annoncerer generalforsamlingen i henhold til vedtægterne 

iii. PK havde oversigt over emner til den skriftlige årsberetning. Skrivearbejdet 

blev fordelt på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Deadline er 15.1. PK 

sender vedtaget liste over skribenter ud snarest. Send gerne også fotos til 

PK. Den skriftlige årsberetning bliver lagt på hjemmesiden, så den kan læses 

af medlemmerne inden generalforsamling.  

iv. AGM samarbejder med revisor om udarbejdelse af regnskab 2019 samt 

budget 2020. Det forelægges på generalforsamlingen. 

v. Der skal vælges 4 ordinære medlemmer og 2-5 suppleanter. Bestyrelsen 

indstiller foreløbigt følgende: Aase Jensen, Anni Guldberg Madsen, Svend 

Erik Mikkelsen, Anders Horsten, Ulla Bryanne 

vi. Niels Eriksen indstilles til genvalg som revisor 

vii. Under punktet "indkomne forslag" fremsætter bestyrelsen forslag til 

vedtagelse af "Et vildere Nordjylland - en naturpolitisk vision for DOF 
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Nordjylland". Visionen skrives færdig af AH, som også forelægger på 

generalforsamlingen. Visionen lægges på hjemmeside tids nok til, at 

medlemmerne kan orientere sig i den inden generalforsamlingen 

viii. BSØ reviderer dirigentvejledningen og udsender med dette referat 

3. Økonomi 

a. AGM fremlagde først en oversigt over udgifter og indtægter i 2019 til d.d. Det 

endelige regnskab forventes at udvise et mindre underskud. Bestyrelsen godkendte 

anskaffelse af lydanlæg og et projektorbord. 

b. Indsend venligst snarest bilag på udgifter, I har haft i 2019 - herunder 

kørselsudgifter 

c. Krav til regnskabsaflæggelse er større nu, hvor vi er en del af DOFs store regnskab. 

Vi skal følge en central regnskabsvejledning. Her introduceres en "tro- og love-

erklæring, hvis et bilag er blevet væk. Bestyrelsen enedes om, at bilag over 5.000 kr. 

også skal godkendes af formanden 

4. Nyt fra HB og Repræsentantskabsmøde 

a. AH orienterede om diskussionerne i HB om en ny Naturpolitik til den nye 

Rammestrategiperiode 2021-2024. Der bliver vist nærmest kun tale om lettere 

revision af den nuværende. DOF Nordjyllands bestyrelse er uenige i dette og ønsker 

en naturpolitik for hele DOF, som bygger på vild, urørt natur og rewilding. AH sidder 

heldigvis med i revisionsgruppen samt et følgepanel på hele rammestrategien 

b. PK orienterede om formandsmødet på Rep. Tyndt og meget lokalnavlepillende 

bekymringer. Dog godt, at Østjylland havde afkrævet DOF centralt en mere klar 

national holdning til vindmøller.  

c. BSØ orienterede om selve Rep-mødet. Budget vedtaget med kontingentforhøjelse 

samt 100.000 ekstra til børne- og ungeaktiviteterne (husk at søge dem til f.eks. 

bedsteforældredag). Der iværksættes også en hvervekampagne. Der var 

opstartsdiskussion om indhold i den kommende Rammestrategi (lokalforeningen 

forventes at diskutere den i perioden 1.dec. til 24. apr). Der var et meget interessant 

oplæg om Naturens år 2020 og Danmarks Radios store satsning i den anledning. 

Skagen Fuglestation fik vedtaget sit forslag til nye vedtægter, og der var beretninger 

fra faste udvalg og faglige grupper 

5. Ansøgning om reoler 

a. AGM rejste egentlig mest spørgsmålet fort at få en principiel drøftelse af hvem, der 

kan søge fonde i vores navn. Dette foranlediget af, at Skagen Fuglestation har aftalt 

med formanden, at de kunne søge til et i øvrigt glimrende projekt, som forudsatte, 
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at man var en forening. Der var enighed om, at fremtidige sager af denne karakter 

besluttes af bestyrelsen - i hastetilfælde via en e-maildrøftelse og -afgørelse. 

b. Det vil være hensigtsmæssigt med en oversigt over, hvilke fonde, vi egentlig kan 

søge som Lokalafdeling i Nordjylland. AGM og GH udarbejder oversigt 

6. EVT. 

a. Der er behov for at tale om udviklingen af Facebook samt oplæring i og 

administratoradgang til hjemmesiden. MJ, GU, PK og BSØ afholder møde 21.1.2020, 

kl. 18 hos BSØ på Gjøl. BSØ laver en let middag som mødestart. 

b. Der blev mindet om, at bestyrelsens forårsseminar afholdes 28. - 29.3.2020. Læg det 

venligst i jeres kalender. 

Referat: Børge  

Næste møde: 14. januar 2020, kl. 19 i Golfhuset.  


