
Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2015 DOF  Nordjylland 

Til stede: Peter, Poul Erik, Svend Erik, Børge, Simon, Henrik, Thorkild 

Afbud: Lars 

 

Klaus Godiksen havde været udsat for et uheld samme dag og mødte derfor ikke op til drøftelse om 

mågeregulering. Han har efter mødet meddelt, at han gerne kommer næste gang. 

1. Økonomi 

Svend Erik fremlagde aktuelt regnskab. De mangler pt. regning til trailer på 15.000 kr. Det blev 

bemærket, at udlæg for kørsel til Odense ca. 1600 kr er inklusive to bøger. 

Ulvedybsgruppens konto er overført til DOFNord, så det er ikke længere et punkt på dagsorden. 

Det blev besluttet at købe tlt til traileren. Traileren opbevares hos Vildmosecenteret ved Høstemark 

skov. 

 

2. Folkeuniversitetet 

Aalborg gruppen står for arrangement og kontakt til Folkeuniversitetet. Mulighed for at skaffe 

forskellige kendte foredragsholdere blev drøftet. 

 

3. Besøg af Sigrid 

Intet nyt. Mødet er efterfølgende fastlagt til den 28. januar. 

 

4. Repræsentantskabsmøde 

Dagsorden blev drøftet.  

Der blev drøftet Skagen Fuglestation. Thorkild efterspurgte referater vedr. fuglestationen. Poul Erik 

mente, at manglende referater var et problem i forhold til samarbejdet med Naturstyrelsen. 

 

5. Projekt ”Fugle overalt” 

Projektet starter to steder i landet. Vi hører nærmere, når det starter i vores område. 

 

6. Engfugle 

DOF har sat kampagne i gang. Peter har sendt materiale rundt. Peter meddelte, at han ikke var 

indstillet på at skrive læserbreve. Det blev besluttet at lægge opslaget på DOF Nords hjemmeside. 

 

7. Samarbejde med LandboNord 

Vi har fået henvendelse fra LandboNord om samarbejde. Der kan samarbejdes om miljø og natur 

området. Thorkild skriver en kontrakt. Simon foreslog at arbejde md våde marker. Vi skal have fat i 

DOF Fyns oplæg om lærkefelter. 

 

8. Ørnens dag 

Thorkild håndterer det praktiske i den forbindelse 

 

9. Drøftelse af indstilling til indkøb for naturfonden 

Efter drøftelse blev prioriteringen følgende. 

1. prioritet: Gårdbogård sø 

2. prioritet: Store Vildmose og Ulvedybets randarealer 



 

Henrik skriver oplæg til Egon Østergaard om indstillingen. Er sendt efter mødet. 

 

10. Klimamarch i Aalborg 

Annoncering på hjemmesiden blev drøftet, og det blev besluttet at sætte annoncen på. 

 

11. Eventuelt 

Børge efterlyste igen oplæg fra grupperne Viden om fugle (Svend Erik) og Formidling (Lars). 

 

Børge erindrede om, at der gerne måtte komme forslag/oplæg til ”hot lige nu. 

 

Børge har haft drøftet temaet ”løsgående hunde på strande” ved møde i det grønne råd. 


