
Ekstraordinært bestyrelsesmøde DOF Nordjylland torsdag den 22. januar. 

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

Afbud: Simon og Lars 

 

1. Lokalafdelingens jubilæum 

Arrangementet afvikles den 3. april i Lille Vildmose.  Børge har efter mødet rundsendt udkast til 

program med opgaver for de enkelte. 

Poul Erik arbejder på et festskrift, der vil blive lagt på hjemmesiden løbende efterhånden, som det 

bliver skrevet. Pressen skal kontaktes. Det blev ikke aftalt, hvem der gør det ! 

 

2. Møde med Sigrid 

Mødet starter kl. 19. Thorkild har truffet aftale med Sigrid om afhentning. 

Børge kontakter kommunen, så vi er sikre på tilstrækkeligt varme i lokalerne. 

Der er indtil videre 17 tilmeldte. Der er stadig nogle, vi ikke har hørt fra. 

 

Program 

- Velkomst Peter 

- Oplæg ved Sigrid 

- Atlas i Nordjylland Henrik 

- Biblioteket Poul Erik 

- Gråmejserne Svend Erik 

- Fugle i Nordjylland Poul Erik 

- PR +  Hjemmeside Børge 

- Naturmødet Børge 

- Ordet er frit 

 

Torben Fisker er dirigent, Børge tager referat. 

 

3. Generalforsamling 

Varsles hurtigst muligt. 

13. februar kl. 11.00 Knivholt, Frederikshavn. 

Peter aftaler arrangementet med Torben Fisker-Rasmssen. 

Mulighed for en tur rundt om Knivholt efter generalforsamlingen. 

Henrik genopstiller ikke, fortsætter med øvrige aktiviteter atlas, punkttællinger, kontakt SNS Thy. 

Niels Eriksen revisor. 

Svend Erik gennemgik udkast til budget. Udgifter til udstyr er sat til 12.000 kr, da der skal købes ind 

til traileren. Peter nævnte, at Hjøringgruppens kasse skal overføres til lokalafdelingen konto. Svend 

Erik kontakter Conny. 

 

4. Kirkeuglemøde 

Vi går ind for projektet. Thorkild undersøger, hvad projektet koster, derefter tages der stilling til, 

om lokalafdelingen vil give penge til det 

Efterbemærkning fra Henrik: Hvis DOF Nordjylland giver penge til projektet, synes jeg, at det bør 

være en betingelse, at data om ynglende kirkeugler i Nordjylland tilgår atlasprojektet og Fugle i 



Nordjylland. Pt. er der ikke indtastet andet end et muligt fund i 2015! 

 

5. Naturmødet 

Mødet afvikles i dagene 26/5 – 28/5. Det grønne råd involveres i arrangementet. Børge er deltager i 

en lille arrangementsgruppe. Det undersøges, om DOF centralt og DOF Nordjylland kan have en 

fælles stand (Naturbutikken må ikke deltage, da kommercielle interesser ikke er tilladt). Dette 

forsøges afklaret med Sigrid på torsdag. Børge har truffet aftaler med Anders Østerby om 

deltagelse. Mere kan ses her: http://www.hjoerring.dk/Naturmoedet/Om-Naturmoedet.aspx 

 

6. HOT lige nu 

Emner til indslagene blev drøftet. ”Hot” bør måske ændres til ”Lige nu”. Thorkild skriver en artikel 

om Knortegåsengen syd for Egense. Henrik MT undersøger om Henrik Nyrup evt. vil bidrage. Dette 

er aftalt efter mødet. 

http://www.hjoerring.dk/Naturmoedet/Om-Naturmoedet.aspx

