
Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2012 

Til stede: Thorkild, Barbara, Birgitte, Ole, Poul Erik, Peter, Henrik T. Afbud: Svend Erik, Henrik L 

1. Godkendelse af referat 

Outdoor-messen er en uge senere end angivet, d.v.s. fra den 17. – 20. januar 2013. 

 

2. Siden sidst 

Vindmøller ved Tanholt er droppet pga ynglende Rød Glente. Jan Tøttrup har ydet en stor 

indsats i den forbindelse. 

Lille Vildmose: LIFE projektet er i fuld gang. Der afholdes møde med Anders Tøttrup til 

marts. Lille Vildmose bliver brugt til test af Atlas III optællingerne. 

Repræsentantskabsmødet: Skagen Fuglestation blev drøftet igen. Budgettet godkendes af 

repræsentantskabet. 

 

3. Økonomi 

Barbara savner kørselsbilag til regnskabet. Regnskabet afsluttes til 31.12. 9000 kr. 

errefunderet fra Naturklagenævnet for vundne sager. Derudover er der nogle fejlposteringer 

mellem DOF centralt og os. Det er ved at blive afklaret. 

Vi bliver fremover forsikret via DOF centralt. 

 

4. Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes den 27. februar.2012, kl. 19.00 i Golfhuset. Rene eller Esben 

Sloth spørges. Erik Dalsgaard spørges, om han vil være med i bestyrelsen. Rene og Esben 

Sloth nævntes som alternativer. Peter vil godt være redaktør på folder til beretning og 

økonomi. Afsnit vedr. grupper udelades. Beretning udbedes fra hver gruppe. 

 

5. Skagen Fuglestation – Kurt deltager i punktet. 

Kurt gav en generel orientering om Skagen Fuglestation. Den nuværende fuglestation blev 

opstartet via Odgaard arven. I DOFs fuglestationsstrategi fra 2010 medtages Skagen 

Fuglestation i Fuglestationsudvalget sammen med Blåvand og Gedser. 

Fuglestationsudvalget har lagt budgetter for 3 år (2012 – 2014) for alle tre fuglestationer. 

Der lægges også op til, at fuglestationerne er selvfinansierende over en 5 års periode. DOF 

besluttede i 2011, at udbetalinger skulle ske via lokalafdelingen. 

 

Kurt lægger til, at regnskabet kører på lige fod med de nuværende lokalgrupper i DOF-

Nord. Det blev drøftet, hvem der hæftede for eventuelt underskud. Dette er uafklaret.  

Kurt fremsender regnskab plus kopi af bilag for 2012 til Barbara. Der var enighed om at 

arbejde videre med denne model. 

 

Poul Erik bemærkede, at han savnede en fast base for fuglestationen samt større grad af 

formidling. Kurt er ikke uenig heri.  

 

6. Outdoor 2013 

Thorkild har rettet tidspunktet samt bedt fuglenes hus om få tilsendt en stor bunke 

materiale. Thorkild får en aftale med Nordjyske via Flemming Ahlmann om præsentations 



skærme. Poul Erik og Thorkild deltager. Henrik Holm og René spørges. 

 

7. Hjemmeside 

Peter: Der er ikke indkaldt til møde, bl.a. pga. dårlig netforbindelse ved Golfhuset. Det blev 

aftalt at finde en dato ved Skillingbro centeret, onsdag eller torsdag i uge 5. Barbara og 

Birgitte vender tilbage vedr. en dato. Der skal billeder på hjemmesiden, der rettes kontakt til 

Albert, Søren K, Johnny, Hans Henrik for at få en aftale om brug af billeder. Johnny har 

efter mødet indvilget i at levere billeder. 

 

8. Atlas III – opstart 

Thorkild orienterede om projektet. Vi har 8 afstandsmålere i Lille Vildmose, så der er 

mulighed for at lave kurser. Vi vil gerne have en stor gruppe af koordinatorer på projektet. 

Mulige koordinatorer Svend Erik, Henrik T, Torben Nielsen. Koordinatorer fra det gamle 

atlasprojekt skal have tilbuddet igen. 

 

9. DOF Nord på Facebook 

Henrik Holm Brask har tilbudt at administrere en facebookside for DOF-Nord. Der var 

enstemmig opbakning hertil. 

 

10. Aalborg gruppens fremtid samt i øvrigt vedr. lokalgrupper. 

Henvendelsen fra Aalborg gruppen blev drøftet. Der er en ide om at få kontaktet personer, 

der evt. vil deltage, endvidere skal der annonceres efter nye deltagere ved møderne i 

Aalborg samt på hjemmesiden. Det er et ønske fra bestyrelsen, at lokalgrupperne står for at 

arrangere ture og møder, dette vil dog være afhængigt af, hvad nye medlemmer ønsker at 

bidrage med. Poul Erik præsenterede et oplæg for lokalgruppers arbejde, som skal 

bearbejdes, men måske fremadrettet kan bruges til at definere opgaver. Det blev besluttet 

at invitere Aalborg gruppen med til næste møde for en drøftelse af, hvordan vi kommer 

videre. Hver især kommer med forslag til, hvilke nye personer der kan kontaktes for 

deltagelse i gruppen. Og alle er velkomne til at spørge mulige emner. 

 

Thorkild har haft drøftet en feltornitologisk møderække med Esben og Anders Horsten. 

 

11. Eventuelt 

Ørnens dag, Fuglenes dag og Tårnenes dag skal annonceres på hjemmesiden. 

Der er åbent tårn på Lille Vildmose. 

Barbara spurgte til, hvordan man skulle etablere fugletårne. Thorkild anbefalede at kontakte 

Allan Gudio Nielsen, der er naturvejleder hos DOF. 

Næste møde onsdag den 6. februar 2013. 

 

 


