
 

 

DOFnord 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. april klokken 19 i Aalborg 

 

Til stede: Svend Erik Mikkelsen (SEM), Lars Grøn (LG), Thorkild Lund (TL), Poul Erik Sperling 

(PES), Ole Riis Jensen (ORJ), Peter Lund Kristensen (PK), Simon Sigaard Christiansen (SSC) 

 

Afbud: Henrik Møller Thomsen, Peter Østrin, Erik Højkjær Larsen. 

 

Referent: SSC 

 

Dagsorden:  
Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

 

Siden Sidst: 

TL: 

Brugerrådet i Vilsted sø: Gunnar Hansen repræsenterer DOF-Nordjylland 

TL deltog d. 18/3 i Friluftsrådets kreds 3´s årsmøde og har et møde med Naturstyrelsen 

Himmerland den 11/4 vedrørende Lille Vildmose 

 

SSC: 

Orientering omkring seneste møde i FSU og beslutning i HB omkring hhv. FSU og 

Lokalafdelingernes ansvarsområder: 

 

HB besluttede, efter indstilling fra FSU at: 

- FSU de næste to år fortsat har det overordnede ansvar for driften af de tre A-stationer. Det 

betyder at: 

o FSU har ansvar for moniteringsplanerne. 

o FSU har ansvar for minimumsprogrammerne. 

o FSU har ansvar for, at der udarbejdes handleplaner på de tre stationer. 

o FSU har ansvar for den overordnede økonomi, herunder at der udarbejdes budget 

og regnskab for stationerne, hvilket ligger til grund for udbetalingerne af tilskud. 

o FSU har ansvar for det overordnede ansvar for arbejdet frem mod at møde 

strategiens mål i 2017. 

- Lokalafdelingerne har ansvar for: 

o At der udarbejdes budgetter lokalt (tilsendes FSU formand). 

o At der udarbejdes revideret årsregnskab lokalt (tilsendes FSU formand og DOF). 

o At udbetalinger formidles via FSU formand til DOF og at udbetalingerne sker til 

lokalafdelingens kasserer. Herfra er det op til Lokalafdelingen hvordan tilskud 

forvaltes videre til stationens medarbejdere. 

 

PES: 

Var til møde omkring Skagen Fuglestation i marts. Det ligger nu fast at Naturstyrelsen overtager 

Det Grå Fyr, og der foregår lige nu forhandlinger omkring hvordan og hvorledes Skagen 

Fuglestation kan leje sig ind i nogle af bygningens lokaler. 

 

Bestyrelsen udtrykker glæde over at antallet af besøgende på hjemmesiden er støt stigende. 

 



Fuglenes dag 26 maj: 

6 ture er arrangeret forskellige steder i regionen 

 

Økonomi – oprydning i diverse konti: 

SEM: 

Alt indehavende er nu samlet under samme navn i samme bank: Spar Nord.  

 

Nye tiltag i afdelingen, kurser for medlemmer. 

Der foregår lige nu centralt i DOF tiltag omkring at tilbyde foreningens medlemmer kurser i 

feltornitologi, hvilket vi også lokalt skal være med til at arrangere. Planlægningen fortsætter ind i 

efteråret, så kurserne forhåbentligt kan løbe af stablen i foråret og efteråret 2014.  

 

Fokuseret Fugleforvaltning. 

TL deltager i mødet i Fåborg den 14., se mail 05-04-2013 

 

 

Tillidsposter – hvem beklæder hvilke ?  

 

Brugerråd i NS arealforvaltning. Vi mangler repræsentanter i Vendsyssel og  Himmerland. 

PK tager gerne posten som repræsentant i Vendsyssel. TL spørger Anders Horsten om han vil være 

repræsentant i Himmerland. 

 

Samtalepartnere med skovriderne i henhold til ministeraftalen 

TL har indtil nu deltaget i Syd og fortsætter. PES bliver vores repræsentant i Nord. SEM og HMT 

aftaler, hvem som deltager i Thy. 

 

Kommunerepræsentanter 

Fortsætter som hidtil, bortset fra at Peter Østrin overtager fra PK i Hjørring. Jammerbugt nægter 

fortsat at have en DOF-repræsentant i deres Grønne Råd. 

 

Ubrugte jagttegnsmidler (se mail 15-03-2013) 

Vi forhører Egon Østergaard om muligheden for at ansøge disse midler til etableringsomkostninger 

af lokalerne i det Grå Fyr. 

 

Skydebanesagen i Jammerbugt (se mail 06-04-2013) 

Vi bakker Jørgen Jensen (DN) fuldt op omkring indsigelse mod skydebanen. 

 

Repræsentantskabsmøde (se mail 05-04-2013) 

TL, PES, PK deltager.  

 

Opstart af LIFE+ projekt vedr. Lysb. Knortegås 

TL deltog til i et orienteringsmøde omkring dette. Anders Horsten i samarbejde med Preben 

Clausen fra Institut for BioScience har taget initiativ til at opstarte et LIFE-projekt op centreret 

omkring lysbuget knortegås. Vi følger udviklingen, og er positive overfor at deltage, når/hvis 

projektet bliver til noget. 

 

Evt.   

Intet 

 

Næste møde: 

23/5 


