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Mødedato og -sted: 14. januar 2020, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Gitte Holm (GH), 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: Ingen 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

1. Siden sidst 

a. SEM: Har i dag været på Novana-tælling af svømmefugle i Limfjorden omkring Nibe 

og Gjøl Bredning sammen med 4 andre hold. Aldrig set så mange fugle i tidligere 

tællinger. I Ulvedybet til indflyvning for natten alene 2000 hvinænder og 1281 Stor 

Skallesluger. SEM har aftalt at skrive et indlæg til Vodskov Avis 1 gang om måneden 

om naturoplevelser i lokalområdet. BSØ bad om, at de også måtte blive bragt på 

vores hjemmeside. Det fandt SEM og resten af bestyrelsen var en rigtig god idé.  

b. AGM: Fortalte om alle de spændende tiltag, der bliver i indretningen af standen, og 

naturmødegruppen fremviste begejstret på en skitse og en lille film (som vil blive 

sendt til bestyrelsen), hvordan det vil komme til at se ud. Indretningen foregår i et 

konstruktivt samarbejde med DOF centralt. Der skal bruges 3200 kr. til træ i 

forbindelse med indretningen. DOF centralt spørges, om de dækker inden for deres 

bevilling - ellers gør vi det selv. AGM skriver en artikel om Fuglekufferterne til 

Nordjyske. 

c. AH/GH: Der er store udfordringer med at samle opbakning i HB til vores nordjyske 

syn på Naturpolitik. AH sidder i en arbejdsgruppe i DOFs HB, som skal komme med 

forslag til ny politik. Det frygtes, at det kun bliver en lettere revision, som ikke 

bringer DOF på omgangshøjde med resten af naturorganisationerne. Der har derfor 

været en lille flok (herunder GH) på Walk'n'Talk på Molslaboratoriet, hvor der blev 

brainstormet 

d. GH: Deltager 2. maj fra 9 til 12 sammen med Thorkild Lund og Øster Hurup 

Strandlaug i en "kigge på fugletur". Målet er at skabe opmærksomhed om det 

sårbare fugleliv på kysten ved Øster Hurup. AGM anbefalede, at man søgte 

inspiration fra et tilsvarende arbejde ved Gerå, hvor der nu er en større stolthed og 

påpasselighed omkring fuglelivet 

e. BSØ: Fredningsnævnets afgørelse vedr. MTB-ruter i Poulstrup og Lundby Bakker er 

blevet anket til Miljøklagenævnet af bl.a. DGI, Friluftsrådet og Aalborg kommune. 
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Klagen har opsættende virkning. Anton Thøger Larsen (ATL) er på sagen. ATL er 

endvidere indstillet af DOF Nordjylland til at indgå i kommunal arbejdsgruppe vedr. 

ny vandrådsplaner. Sigrids referat fra mødet 14.11.2019 er endelig kommet og er 

udsendt. Nordjyllandsværket planlægger at sætte et par kameraer op, som kan 

dokumentere Vandrefalkene. 

2. Nyt fra HB ved AH 

a. Der har ikke været møde i HB siden vores seneste bestyrelsesmøde. Det vides, at der 

har været arbejdet med forslag til de "store debatter" på Naturmødet. Den "vilde 

natur" diskuteres stadig flittigt, og AH var bl.a. inviteret til en plantekongres om 

emnet sammen med landbrugets SEGES. Det fornemmedes, at selv SEGES er mere 

positiv overfor mere vild natur end DOFs Hovedbestyrelse reelt er. Her er fokus 

stadig "kulturfølgearterne" i agerlandet 

3. Generalforsamling 

a. De sidste detaljer blev aftalt: 

i. PK byder velkommen 

ii. AH præsenterer Camilla Fløjgaard 

iii. AGM køber gave (vin) til Camilla Fløjgaard 

iv. PK overrækker vingave til Camilla 

v. GH sørger for at frugt og kaffe/the på bordene er klar inden kl. 10.00 

vi. Bestyrelsen mødes kl. 9.30 i Skillingbro 

vii. AH præsenter forslaget til "Et vildere Nordjylland" samt den videre strategi 

for udvikling af handlingsplan 

viii. BSØ medbringer stemmesedler og blyanter 

ix. PK samler det sidste til årsberetning - SEM sender Gråmejseafsnittet. Flere 

fotos efterlyses. 

x. BSØ lægger endelig dagsorden med links til årsberetning og Naturvision på 

hjemmeside/Facebook senest 24.1. 

4. Valg af bestyrelsesmedlem til Skagen Fuglestation og Fuglestationsudvalget 

a. Bestyrelsen var enige om genvalg af formanden, Peter Lund Kristensen, til begge 

poster. 

5. Endelig udgave af vores forslag til Naturpolitik til beslutning 

a. En meget tilfreds bestyrelse vedtog med akklamation AH's seneste udkast til "Et vildere 

Nordjylland - en naturpolitisk vision for DOF Nordjylland". Den forelægges til vedtagelse på 

den kommende generalforsamling, og følges op af en konkret handlingsplan, som 

udarbejdes i samarbejde med Grønne Råds repræsentanter o.a. bl.a. på seminar i Tofte 

Skov den 28.-29.3.2020 



          
DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat                          

_______________________________________________________________________________________ 
 

 3 

6. Organisationsplanen med navne og tovholdere 

a. Den seneste revision af Organisationsplanen har været færdig siden september. Vi mangler 

lige at få fordelt tovholderposter på de 4 udvalg samt udpege medlemmer til de enkelte 

udvalg. Det blev gjort. BSØ renskriver og udgiver på hjemmeside og DOF fildeling. 

7. Regnskab 2019 

a. AGM fremlagde: 

i. Kassebogen med de enkelte bilagsposter 

ii. Resultatopgørelse 2019, som udviser er merforbrug på 3.081,73 kr. 

iii. En status pr. ultimo 2019, som viser aktiver og passiver for dels DOF 

Nordjylland og lokalgrupperne. Sammen har vi nu en egenkapital på 

104.738,73 kr. 

iv. Alle bestyrelsesmedlemmer underskrev regnskabet 2019 jvnf. DOF's 

retningslinjer herfor. 

v. AGM forelægger regnskabet på generalforsamlingen 

8. Budget 2020 

a. AGM forelagde budgettet, som vi beder generalforsamlingen om at vedtage. Der 

budgetteres med et underskud ved udgangen af året på 4.465 kr. 

b. AGM forelægger budgettet på generalforsamlingen 

9. Eventuelt 

a. AGM: orienterede om, at hun var begyndt at modtage nogle mails, som rettelig 

burde gå til kommunerepræsentanterne i de enkelte kommuner. Skulle have at gøre 

med, at vi nu har et CVR-nummer. Vores repræsentanter skulle dog få disse 

beskeder via MICO. AGM spørger om de enkelte har fået mails på anden vis. 

Muligvis problemer i én kommune. BSØ undersøger i MICO  

b. PK havde fået en henvendelse fra en natursagsbehandler i Brønderslev kommune 

vedr. vores mulige hjælp omkring fugle på udpegningsgrundlaget i Natura2000 

området ved Aaså havn. SEM tager kontakt til ham. 

Referat: Børge  

Næste møde: aftales på konstituerende møde umiddelbart efter GF den 8.2.2020 


