
Referat af bestyrelsesmøde 14. august 2012 

Deltagere: Thorkild, Poul-Erik, Peter, Barbara, Birgitte, Henrik MT (referent) 

Afbud: Ole, Svend Erik, Henrik L 

 

1. Referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt. Poul-Erik nævnte, at der er usikkerhed om bræmmeadgang. Opfølgende 

møde om handleplaner den 2. august blev aflyst. NB stod som den 22. august i sidste referat. 

 

2. Siden sidst. 

Thorkild har været på Læsø til Fredningsnævnsmøde.  

Der har været en brevveksling om græsning i Ulvedybet. Thorkild har svaret på henvendelsen. 

 

3. Økonomi 

Der er kommet tilskud fra DOF ellers ikke de store ændringer siden sidst. Udgifter til klagesager 

føres som selvstændigt post i regnskabet, da det pt. udgør et stort beløb under posten diverse. 

 

4. Diverse høringer  

Frister vedr. naturhandleplaner udløber den 17. august. 

Revision af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområder er i høring. Eneste tilbagemelding 

er, at Plettet Rørvagtel skal på listen for Lille Vildmose, og Blå Kærhøg tages af.   

Havvindmøller. Der er en høring undervejs vedr. havvindmøller, bl.a. ud for Aså. Thorkild har givet 

Kurt Rasmussen fuldmagt til at kommentere på høringen. 

 

5. Planer for vindmøllepark i Gårdbo sø. 

Der er foreløbige planer om en vindmøllepark. Der er endnu ikke lavet VVM-screening eller VVM-

undersøgelse. Der hersker bekymring for forstyrrelse af trækkorridoren mod Skagen. DOF er blevet 

kontaktet af en nabogruppe om evt. deltagelse i en indsigelse. Thorkild skriver udkast til brev til 

Frederikshavn kommune. 

 

6. Seminar i Tofte skov den 18. august. 

Der er lavet program for dagen. Der er ca. 10 tilmeldte. 

 

7. Tårnenes dag. 

Tårnenes dag afvikles på søndag den 19. august fra 06 – 13. Der er tilmeldt tårne i hhv. Tofte og 

Vilsted sø. 

 

8. Eventuel feltstation i Lille Vildmose 

Aalborg Kommune har et hus stående ved remisen i Tofte sø, som måske kan bruges til 

feltstationsaktiviteter eventuel i samarbejde med amatørastronomer. 

 

9. Overvågningsprojekter Lille Vildmose 



Anders Tøttrup er ansat til at gennemføre overvågningsprojekt i Lille Vildmose. Projektet 

gennemføres næste år. 

 

10. DNs studentergruppe 

En studentergruppe på Aalborg Universitet med tilknytning til DN har haft kontaktet Thorkild vedr. 

opsætning af fuglekasser. Thorkild har sat dem i kontakt med Eskild Buch. Det blev aftalt at tage 

kontakt til dem. 

 

11. Eventuelt 

Generalforsamling skal på dagsorden til næste bestyrelsesmøde den 22. oktober. 

Generalforsamlingen skal formentlig afholdes i Aalborg. Birgitte tager brød med næste gang. 


