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Mødedato og -sted: 19. august 2015 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen, Lars Grøn, Henrik Møller Thomsen, Thorkild Lund, Børge Søndergård, Poul 

Erik Sperling, Ole Riis Jensen 

Afbud: Sven Erik Mikkelsen, Simon Sigaard Christiansen 

Meddelelser fra formanden: 

Ole Riis Jensen, som har været medlem af bestyrelsen i 20-25 år har valgt at udtræde af sin suppleantpost. 

Mødet i dag er hans sidste. Børge overtager Oles kontakt til Sundheds & Kulturforvaltning (Liselotte 

Stockholm 99314158) samt reservenøgler til vores lokale i Golfhuset. Formanden takkede Ole for hans 

store indsats for lokalafdelingen og overrakte en lille gave. 

Peter Østrin har meddelt formanden at han udtræder af bestyrelsen p.gr.a. sygdom. Bestyrelsen kan 

løbende supplere sig på suppleantposter i følge vedtægterne. Lars Grøn spørger Søren Knorr Søndergaard 

og Morten Christensen, om de vil indtræde som suppleanter indtil ordinær generalforsamling 13.2.2016 

 

Dagsorden: 

1. Indkøb af Trailer: 

a. Poul Erik havde orienteret sig i både Storstrøm og Sønderjylland lokalforeninger, samt 

skannet markedet for brugbare trailere. Bestyrelsen er enig om, at købe et godt og 

velrenommeret mærke. Traileren skal have låg. Prisen kommer til at ligge i omegnen af 

11.000 kr. inkl. moms. Hertil kommer udgifter til dekoration og indretning. Lars undersøger 

om vi kan have den stående i en af Aage V. Jensens lader, og der er efter mødet positiv 

tilbagemelding fra Jakob Skriver om, at vi kan have den stående ved Høstemarkskoven. 

Bestyrelsen er enige om at købe den rigtige og totale løsning nu. Poul Erik går videre og 

bemyndiges til at foretage handlen. 

2. Atlas III: 

a. Henrik orienterede.  Vi er nu igennem 2. sæson, og Svend Erik og Henrik holder møde med 

kommunekoordinatorerne inden udgangen af september. Der skal bl.a. samles op på de 

hidtidige resultater samt planlægges evt. ny lejr til foråret. Thomas Vikstrøm inviteres til at 

holde oplæg. 

3. Fugle og Natur, Hjemmesiden og Rovfuglegruppen: 

a. Fugle og Natur: Peter er utilfreds med den meget korte facon, vores arrangementer 

omtales på i Fugle og Natur. Han foreslår, at vi satser på vores egen hjemmeside i stedet 

for. Enighed om, at vi nok ikke kan gøre meget ved formatet i F&N, og vi vil prøve at gøre 

mere ud af beskrivelserne på hjemmesiden. Det er også en god ting at følge op på indlæg 

på hjemmesiden via omtale på Facebook-siden. 

b. Hjemmesiden: Som alle har bemærket er layoutet skiftet ud. Redaktionen har valgt det, 

fordi det giver et mere harmonisk layout på siden. Tilfredshed fra bestyrelsen omkring 

temaet Hot Lige Nu. Der er ønsker om, at vi får lavet nogle fuglelokalitetsbeskrivelser med 

tilhørende kort. Der udspandt sig en debat om kortenes kvalitet og "lovlighed". Poul Erik 

forslog, at vi blot fotograferede de kort, som ofte stå ved lokaliteterne, andre ønskede 
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mere digitale løsninger. Redaktionen drøfter og ser på mulighederne. Anni arbejder på at 

få et nyhedsbrevmodul op at stå samt et eget faneblad til Gråmejserne, hvor også 

turbeskrivelserne kan lægges. 

c. Rovfuglegruppen: Vi er blevet bedt om at udpege nogle medlemmer fra vores område til 

gruppen. Lars pegede på at vi skulle spørge Søren Knorr og Morten Christensen (de har 

senere takket nej). Bestyrelsen pegede endvidere på Thorkild, som selv orienterer Per 

Ekberg. 

4. Naturmøde i Hjørring: 

a. Børge havde sendt materiale ud til orientering på forhånd. Naturmødet tænkes at blive en 

pendant til Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors - altså en national 

begivenhed, hvor eksperter, politikere, institutioner og godtfolk mødes for at høre om og 

drøfte natur bredt set. I forbindelse med Naturmødet kan der også tænkes events, ture, 

udflugter, møder og arrangementer. Naturmødet er forankret i Hjørring Kommune og Det 

Grønne Råd tiltænkes en stor rolle. Foreløbig rejses der penge fra fonde m.v. Børge og 

Peter er interesserede i at repræsentere Lokalforeningen i arbejdet. Der forventes indkaldt 

til møde primo september. Naturmødet planlægges afholdt Ultimo maj 2016. 

5. Lokalafdelingsseminar: 

a. Børge, Svend Erik og Thorkil deltager. Vi har opfordret SKAFVen til at deltage med en 

person, men de har ikke reageret. Thorkild sørger for at tilmelde de tre deltagere. Der 

forelå udkast til dagsorden og indhold på mødet. 

6. MICO: 

a. Børge orienterede om, at MICO er det firma, som DOF bruger i mange sammenhænge. Til 

brug for kommuneansvarlige (Grønne Råd) ligger der et simpelt postfordelingsprogram i 

DOF. Det bruges til, at den enkelte kommune kun behøver at skrive 

"kommunenavn"@dof.dk - så havner al post hos de folk, som vi i bestyrelsen ønsker skal 

have post fra kommunerne. Det er nu tilrettet, så kun én person i hver kommune får post. 

Børge skønner ikke, at vi kan bruge MICO til eget formål i lokalforeningen. Lad os holde fast 

i at lave Outlook-grupper, hvor det er nødvendigt. Det kan derimod være en god idé - om 

end et stort arbejde -  at få kontaktet alle vores kontaktpersoner, for at få vores Liste over 

Funktionsansvarlige revideret. 

7. Havgræsprojekt Mariager Fjord 

a. Thorkild orienterede om et meget spændende projekt om "såning" af ålegræs og andre 

"havgræsser" i Mariager "yder"fjord. Det er temmelig store arealer, der er tale om. 

Lokalforeningen er gennem Thorkild knyttet til projektet, som bl.a. vil have stor betydning 

for Lysbuget Knortegås. Thorkild skriver senere om projektet på hjemmesiden. 

8. DOF Nords Organisation 

a. Børge redegjorde for, hvad der mangler, før vi er i hus. Formandskabets opgavebeskrivelse 

er modtaget. Viden om Fugle har været samlet og er blevet enige om opgavebeskrivelsen, 

som bl.a. indeholder en spændende indsats på børne- og ungeområdet med anskaffelse af 

en udstyrskasse, som f.eks. kunne stå i vores nye trailer. Lars er udpeget som 

udvalgskoordinator og sender snarest teksten til Børge. Formidling af Fugle er ikke helt 
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færdige, men der ligger et udkast. Poul Erik er udvalgskoordinator og sender tekst til 

opgavebeskrivelse til Børge snarest. 

9. Bio Blitz: 

a. Thorkild orienterede om, at gruppen Fugle- og Naturbeskyttelse vil stille sig i spidsen for en 

såkaldt Bio Blitz til august næste år. Projektet går ud på inden for en døgn at tælle flest 

mulige arter (fugle-insekter-flora-mosser-træer-pattedyr osv.) i et givet område. Der peges 

på Mellemområdet i Lille Vildmose. Tidspunkter er ikke så godt for fugle, men er velegnet 

på insekt- og floraområdet. Begrebet Bio Blitz kunne måske også gennemføres i forbindelse 

med Naturmødet i maj i Hjørring - se punkt 4. 

10. Havvindmøller Sæby. Indsigelse, kommuner m.v., hvilke retningslinjer skal vi have? 

a. I det givne tilfælde i Sæby har Kurt Rasmussen på eget initiativ lavet udkast til indsigelse til 

Naturstyrelsen via DOF central. Udkastet forelå på mødet. Der er i bestyrelsen enighed om 

at sende en kommentar til DOF centralt om, at vi finder at emnet er så kompliceret og 

nationalt baseret, at Lokalforeningen ikke føler sig klædt på til, på faglig vis, at optræde 

som indsigelsespart, hvorfor der i sådanne tilfælde IKKE vil komme materiale fra 

Lokalforeningen. Thorkild udarbejder kommentaren og rundsender (er sket). 

11. Videresendelse af referater til bestyrelsen? 

a. Der synes at herske en del forvirring om, hvilke centrale referater osv. 

bestyrelsesmedlemmerne modtager direkte og hvilke ikke. Peter mente, at det var tosset 

at han udsendte noget, som alle alligevel havde modtaget i egen mailboks. Der var dog 

enighed om, at det var bedre at få materialet to gange, end slet ikke. Så Peter 

videresender, hvad han får, og så må bestyrelsesmedlemmerne selv sortere. 

12. Evt. 

a. Poul Erik refererede fra Skagen Fuglestationsgruppen. Det ser ud til, at åbningen må 

udskydes med et halvt år. Det betyder også er der ser ud til at gå ged i ansættelsen af en 

Fuglestationsleder pr. 1. januar. Lokalbestyrelsen bakker op bag Poul Erik i kravet om, at 

fuglestationslederen ansættes 1. januar, så vedkommende kan indgå som sparringspartner 

med Centerlederen, som allerede har været ansat siden foråret. I øvrigt ser det ud til, at 

der ansættes obsevatør/ringmærker i en periode i efteråret 2015. 

b. Thorkild informerede om at der afholdes Nordisk Kongeørn Symposium i Stockholm den 

17.10.2015. Thorkild og Hans Christoffersen vil gerne deltage og søger penge diverse 

steder. Lokalforeningen bakker op og støtter gerne hvis de kommer til at mangle 1000-

2000 kr. 

c. Børge gjorde opmærksom på at vi på sidste møde vedtog, at vi skulle invitere Klavs 

Godiksen for at drøfte bortskydning af måger. Thorkild sørger for at invitere ham til næste 

møde den 30.9. 

Referent: Børge Søndergård 

 


