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Mødedato og -sted: 12. januar 2017 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Børge Søndergård(BSØ), Poul Erik 

Sperling(PES), Anni Guldberg Madsen(AGM) og Afbud: Gitte Holm(GH), Lars Grøn(GRØN) og Jens 

Østergaard(JØ).  

Formanden meddeler, at Lars Grøn træder ud af bestyrelsen, og at han derfor ikke genopstiller til 

generalforsamlingen. 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling 4.2.2017: 

a. Formanden kontakter to mulige dirigentemner 

b. Beretningen udkommer ikke mere i trykt A5 format, men vil ligge i udprintet A4 format 

(PK). Beretningen lægges senere på hjemmeside og sendes til DOF centralt sammen med 

regnskabet (BSØ). Referat fra generalforsamlingen danner udgangspunkt for en artikel til 

hjemmesiden (BSØ). PK aflægger beretningen krydret med fotos via projektor. 

c. Budget og regnskab. SEM sørger for begge dele og får regnskabet til revisorgodkendelse. 

Begge dele foreligger i A4 format på generalforsamlingen (PK). 

d. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: På grund af afgang uden for tur skal der 

findes 6 kandidater til bestyrelsen og gerne to suppelanter. PK, BSØ, GH er på valg og 

genopstiller. JØ opstiller for første gang. SEM og BSØ kontakter hver 2 medlemmer, som 

blev bragt i forslag som bestyrelsesmedlemmer her på mødet. 

e. Valg af 3 medlemmer til DOFs Repræsentantskab. Bestyrelsen opstiller PES, PK og BSØ. 

f. Valg af revisor: SEM spørger Niels Eriksen om han vil fortsætte 

g. GH har styr på det praktiske arrangement 

h. Konstituerende bestyrelsesmøde er fastsat til: 13.2.2017, kl. 19 i Golfhuset. 

2. Referat fra Skagen Fuglestations 1. bestyrelsesmøde:  

a. PES og BSØ orienterede. Niels Eriksen blev valgt til formand og Poul Hald-Mortensen til 

næstformand. Kurt Rasmussen blev valgt til DOFs Fuglestationsudvalg (FSU), som også 

fuglestationslederen Simon S. Christiansen kommer til at sidde i. DOF Nordjylland skal også 

udpege en repræsentant, hvilket vil ske på det konstituerende bestyrelsesmøde. 

Ringmærkning og observatører er på plads i foråret. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som 

skal udarbejde en moniteringsplan. En af de store opgaver bliver at styre budgettet, da der 

er mange ønsker til aktivitet, som det kan være svært at få plads til i budgettet. Der 

arbejdes ihærdigt på at blive klar til maj. Der er ikke styr på cafeen, som er i udbud. 

3. "Rigets" økonomiske tilstand: 

a. SEM forelagde en oversigt over årets udgifter og indtægter. På trods af store udgifter til 

trailer og telt kommer vi ud med et beskedent fald i beholdningen på omkring 4.000 kr. At 

det ikke bliver større, skyldes ikke mindst en overførsel af Hjørring Lokalgruppes 

beholdning til DOF Nordjylland centralt.  

4. AtlasIII: 
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a. Vores lokale Atlaslejr finder sted 18.-24. juni i et lejet sommerhus i Øster Vrå. SEM står som 

lokalansvarlig, men vil gerne have hjælp, da Henrik Møller Thomsen (HMT) næppe kan 

være der i hele perioden. AGM vil gerne hjælpe i det omfang, hun er i Nordjylland. 

b. Der er nu 11 på den liste, som SEM og HMT kan ringe til for at spørge om (med)hjælp til at 

dække flere kvadrater og andet arbejde. AGM meldte sig på mødet. 

c.  Atlas lokalkoordinatorerne vil begynde at følge op på det hidtidige arbejde i kvadraterne 

og vil henvende sig til folk, for at spørge hvordan det går, om man har bruge for hjælp osv? 

Om man måske kan påtage sig et ekstra kvadrat? 

5. Ansøgning fra Skagen Fuglestation: 

a. Fuglestationsleder Simon S. Christiansen (SSC) havde ansøgt bestyrelsen om støtte på 

10.000 kr. til at dække diæter til rovfugleobservatør Klaus Malling Olsens arbejde i foråret 

2017. Som en beskeden modydelse ville Klaus blive stillet til rådighed som guide på en 

forårstur for medlemmer af DOF Nordjylland. Bestyrelsen bevilgede beløbet. PK meddeler 

SSC vor afgørelse. 

6. Outdoormessen  10.- 12. februar: 

a. AGM er tovholder og indgår i en arbejdsgruppe med JØ og BSØ. Der er styr på standens 

indretning, og vi har inviteret Naturmødet til indenfor. AGM prøver ihærdigt at få fat i PR-

materialer fra Fuglenes Hus. JØ har lavet to konkurrencer (børn og voksne) - præmier er 

sponsoreret af Naturbutikken, ligesom Jens vil  guide på en fugletur som præmie. Der skal 

suppleres i vores folderbeholdning. Carlo har lavet beholdningsopgørelse, som BSØ tilføjer 

forslag til meranskaffelser, som han drøfter med GH. Carlo forespørges (af hvem?) om han 

vil køre traileren til Aalborg og hjem igen. AGM, JØ og BSØ sørger for opstilling torsdag 

9.12. mellem 10 og 13.30.  

b. AGM har lavet forslag til vagtdækning. Der skal helst være to på vagt (en fuglekyndig 

sammen med en folderuddeler). Der mangler stadig nogle, som kan dække enkelte vagter. 

7. Hjemmeside og Nyhedsbrev: 

a. Det kunne oplyses, at hjemmesiden d.d. har 2.295 unikke brugere mod 1100 for 2 år siden. 

Facebook har d.d. 494 venner mod 335 for 2 år siden. Nyhedsbrevet åbnes stadig af 65% af 

modtagerne! AGM udsender snarest et Nyhedsbrev nr. 3 med følgende foreløbige indhold: 

Generalforsamling med endelig dagsorden, Outdoormessen, møder og ture, AtlasIII og en 

aflysning af et møde, som er annonceret i Fugle&Natur. 

b. AGM forelagde en skribentliste til artikler til hjemmesiden, således: GH (primo januar), PES 

(ultimo januar), JØ (primo februar), SEM (ultimo februar), BSØ (primo marts), PK (ultimo 

marts). AGM og BSØ fungerer som nyhedsjournalister. 

8. Høringssvar: 

a. AGM foreslår, at vi forsøger at samle høringssvar fra vores kommunekontakter. Helt aktuelt 

har der været tale om Nature2000-handleplanerne. Der er oprettet en fane på 

hjemmesiden "Høringssvar", som ligger under hovedfanen "DOF Nordjylland". Her ligger 

foreløbig 4 høringssvar. Der var enighed om at drøfte problematikken videre på det 

konstituerende møde 13.2. 

9. Hvervefolder/Landbrugsfolder: 
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a. Vi gennemgik de to foldere og fandt nogle få rettelser. Landbrugsfolderen skal på sigt 

muligvis ændre indhold og udseende. Vi er stadig med rette stolte af dem, og PK sørger for 

nytryk inden Outdoormessen på følgende måde: Hvervefolder (2000 stk.), Landbrugsfolder 

(1000 stk.). 

10. Kontingent til Naturpleje Netværk: 

a. Vi har øjensynlig betalt kontingent til dette foretagende bagud. Nu er der opkrævning for 

2016 (!). Der sker meget lidt i netværket. Vi betaler for sidste gang og melder os ud. SEM 

sørger for betaling og PK for udmeldelse. 

11. Vildstriber: 

a. BSØ uddelte den endelige folder og havde lagt et antal i biblioteket. Bestyrelsen opfordres 

til at give til landmænd de kender. Der er foreløbig bestilt 6 km. striber. Vi har lovet at 

monitere nogle af striberne for at dokumentere effekt - tages op senere på året. BSØ skrev 

en artikel om Faunastribesamarbejdet, hvilket gav en stor og følelsesladet debat på 

Facebook. Endvidere indslag i P4Nordjylland. 

12. Anskaffelse af kaffemaskine til mødelokalet i Golfhuset: 

a. Vi har problemer, når der er møder, og vi kan også bruge en kaffemaskine i traileren, når vi 

er ude på messer, festivaler, Naturmødet osv. Enighed om at anskaffe. PK undersøger 

muligheder. 

13. Eventuet: 

a. AGM donerede karklude, viskestykker og rengøringsmidler. Det, som findes i Golfhuset er 

simpelthen for ulækkert. Tak Annie! 

b. Vores henvendelse til Hovedbestyrelse, Direktør og Naturbutikken vedr. Fugleåret er 

modtaget, men endnu ikke behandlet. 

c. Der diskuteres "børneattester" på DOF Forum i øjeblikket. Sigrid Andersen kommer med en 

reaktion. DOF Nordjylland har ingen arrangementer udelukkende rettet mod børn  

d. AGM har besøgt Fuglenes Hus og Naturbutikken, hvor hun talte med Sigrid Andersen og 

Rune (Naturbutikken). Naturbutikken vil gerne samarbejde med lokalforeningerne, men 

kan ikke deltage i Outdoormessen i år, men vil kigge på mulighederne om 2 år. 

e. BSØ fortalte, at han regnede med et snarligt møde med Sigrid og Fuglenes Hus omkring 

Naturmødet 2017, som han gerne påtog sig lokalansvaret for igen i år 

f. AGM fortalt om et nyt vindmølleprojekt ved Asaa. Det konsulentfirma, der er brugt, har 

lavet et meget grundigt stykke arbejde med beskrivelse af fugleforholdene, og vi kan på 

dette grundlag ikke finde belæg for en indsigelse.  

 

Referent: Børge Søndergård 

Næste møde: 13. februar 2017, kl. 19.00 (konstituerende møde) 

 


