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Mødedato og -sted: 24. august 2016 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen (PL), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Børge Søndergård(BSØ), Poul Erik 

Sperling(PES), Anni Guldberg Madsen(AGM) og Gitte Holm(GH) 

Afbud: Lars Grøn(GRØN) og Simon Sigaard Christiansen(SSC) 

Dagsorden: 

1. Henvendelser fra andre organisationer: 

a. Anmodning fra DN Frederikshavn om at indgå med en underskudsgaranti i et arrangement 

med metrolog Jesper Theilgaard. Der er "ingen fugl" i foredraget, så vi afstår. 

b. Opfordring fra DN i Rebild om at deltage i en demonstration (som DOF Nordjylland) mod 

Region Nordjyllands planer om et nyt graveområde i Siem Skov Nord. Vi bakker ikke op. 

Vores erfaringer er, at nye graveområder måske ligefrem fremmer fuglelivet. 

c. Der blev spurgt, om man repræsenterer DOF, når man som lokalt medlem af Grønt Råd og 

kommunerepræsentant støtter eller udtaler sig om en sag. Svaret er ja! Man er DOFs lokale 

repræsentant. Hvis man føler sig i uoverensstemmelse med DOF politikker og holdninger, 

må man understrege, at man deltager i eget navn. 

2. Repræsentantskabsmøde 12.- 13. november 2016 

a. Hvis Lars Grøn atter vælger at melde afbud til Repræsentantskabsmødet, skal Thorkild Lund 

stadig træde i hans sted, selvom han er udtrådt af DOF Nordjyllands bestyrelse, da Thorkild 

er valgt af medlemmerne på generalforsamlingen i 2015. Skulle vi komme i situationen, vil 

Formanden rette henvendelse til Thorkild Lund for at spørge, om han vil indtage 

suppleantposten eller om Bestyrelsen skal udpege en anden. 

3. Hjemmesiden og evt. skift af system 

a. Anni forelagde PR-udvalgets indfstilling om, at vi fastholder vores nuværende system: 

Wordpress. Den af DOF centralt udviklede side til lokalafdelingerne er kun taget i brug af 

DOF Sydvestjylland, og PR-gruppens grundige undersøgelse af mulighederne understøtter 

beslutningen om at blive, hvor vi er og videreudvikle på vores flotte hjemmeside. Det blev 

oplyst, at der siden sidst er kommet et førsteudkast til en lokalitetsside, som dog skal 

finpudses og forbedres. Endvidere har Gråmejserne fået egen side. Kontaktsiden er 

nedlagt, da den blev spammet. Endelig er referater, organisationsplan og oversigt over 

tillidsposter nu på hjemmesiden. Børge mangler referater fra 2014 til at lægge på. PES 

undersøger, om han har dem. PR-Udvalget har planer om at udgive et nyhedsbrev. Anni er 

ved at indlægge mailadresser i programmet "Mailchimp". 

4. Trailerudvalget 

a. Gitte refererede fra et møde i Trailerudvalget, hvor man havde diskuteret og finpudset 

retningslinjerne. Bestyrelsen godkendte retningslinjerne, idet en sætning om formål blev 

formuleret. I tilfælde af tvivl forelægges ønsket om lån for Formanden, som sammen med 

formanden for Trailerudvalget afgør lånet. 

b. Retningslinjerne for lån af trailer lægges på hjemmesiden, og Gitte skriver en lille artikel til 

samme. 

5. Supplering af Bestyrelsen: 
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a. Pga. manglen på suppleanter og et bestyrelsesmedlems udtræden, er vi noget i underskud 

til arbejdet. Det gælder i særlig grad Fugle- og Naturbeskyttelsesudvalget. Der var enighed 

om, at prøve at tale med nogle folk med erfaring, om de vil indtræde enten nu eller til 

generalforsamlingen 2017. PLK spørger Carlo, GH spørger Hans Christophersen og SEM 

spørger Martin Lundholm 

6. Skagen Fuglestation: 

a. PES kunne fortælle af arbejdet sådan set kører på skinner. Der er opslag ude på 

Fuglestationsleder/naturvejleder med ansøgningsfrist 1.9.2016. Ansættelse skal ske 1.11., 

hvilket PES har lagt meget vægt på. Centerlederen går også og mangler en 

sparringspartner. Der har vist sig problemer med Helgolandsrusen, som bliver meget stor. 

Der foreligger endnu ikke tidspunkt for Skagen Fuglefestival 2017 - kan forventes når 

fuglestationslederen er ansat. Der er ansat ringmærker (Morten Jenrich Hansen) i efteråret. 

7. DOFUNG arrangement: 

a. Der er pt. 31 ungdomsmedlemmer (0 til og med 30 år). Der kom flere nye i foreningen i 

forbindelse med Naturmødet i Hirtshals. Der er enighed i Bestyrelsen om, at det kunne 

være rigtig godt, hvis vi kunne engagere disse unge i DOF Nord. Vi talte om forskellige 

muligheder for at samle dem, og blev enige om, at Børge skulle kontakte Vicky Knudsen for 

at høre om hun havde ideer. Børge og Svend Erik er ansvarlige 

8. Mosens Dag: 

a. Afholdes ved Lille Vildmosecentret den 4.9.2016. Trailer er bestilt. Gitte, Børge og Carlo 

passer telt. Gitte prøver at skaffe Anni Oppelstrups fuglequiz. 

9. Økonomi 

a. Svend Erik kunne meddele, at vi har haft udgifter på knap 6.000 kr. siden sidste møde, men 

at vi stadig har en beholdning på 70.000 kr.! 

10. AtlasIII: 

a. Svend Erik kunne fortælle, at det ser ud til, at TimeTællerTurene når sit mål om 80% 

dækning i 2017. Vores egen Atlaslejr gav et godt udbytte, bl.a. mellem 45 og 50 arter pr 

udækket kvadrat. Thomas Vikstrøm spørges om, hvor satsningen skal ligge i 2017: Skal vi 

søge at opgradere arter i de dækkede kvadrater, eller skal vi hellere satse på at få dækket 

de udækkede kavdrater?  Det står fast, at 2017 indgår fuldt ud i AtlasIII. 

11. Vandråd: 

a. Der udspandt sig en længere debat om hvilke, og hvor mange, råd vi skulle dække. Der er 

rigtig mange, såvel regionale som kommunale. Bare inden for vandråd er det ret 

uoverkommeligt. Vi diskuterede, om det var de rigtige råd, vi var med i, og behovet for en 

politisk afgørelse af, hvilke råd, der var vigtigst, blev efterspurgt. Der var enighed om at 

genoptage sagen, når Formanden har forsøgt at få en drøftelse af problemstillingerne med 

de øvrige på Formandsmødet i forbindelse med Repræsentantskabsmødet i november. 

12. Eventuelt: 

a. Børge fortalte, at Det Grønne Råd i Hjørring på næste møde på Landbo Nords opfordring 

skal drøfte "flytning" af §3 arealer. Han efterlyste DOFs officielle holdning. Det var klart 

holdningen, at man ikke skal flytte §3 områder. Selvom fuglene bare kan flyve væk, skal der 
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også været noget natur at flyve hen til med skjul, føde osv. Enighed om, at Børge spørger 

Knud Flensted. 

b. Anni oplyser, at Vagn Gjerløv bliver 80 år den 26.8. Hun efterlyser, hvordan vi forholder os 

ved sådanne lejligheder. Enighed om, at det vil danne præcedens. Vi sender ikke som 

Bestyrelse hilsen på runde fødselsdage, men overlader det til den enkelte.  

c. Gitte efterspørger vores holdning til Mountainbikere. Holdningerne gik lige fra, at de vist 

ikke skabte store problemer til, at der kun var to måder at komme af med dem på: forgifte 

dem eller skyde dem .  Generelt er holdningen nok den, at hvis de ellers bare holder sig 

på de indrettede stier, så vænner fuglene sig til det, men kører de på må og få - og i store 

grupper - ud i landskabet uden for stierne, så skal der gribes ind, da det er et stort problem. 

d. Poul Erik meddeler, at biblioteket har modtaget en del bøger. Vi bør også allerede nu 

tænke på sponsorgaver og andre ting til auktionen i december  

 

Referent: Børge Søndergård 

 


