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Mødedato og -sted: 22. marts 2017 i Golfhuset, Aalborg 

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

Sperling(PES), Anni Guldberg Madsen(AGM), Brian Skræm(BS), Aase Jensen (AAJ), Jens Østergaard(JØ) og 

Preben Gulbæk(PG).  Afbud: Gitte Holm(GH)  

PK bød velkommen, og der blev foretaget en præsentationsrunde, da det var Prebens første møde 

 

Dagsorden: 

1. Økonomi: 

a. PK havde kigget på regnskaber og budget for de seneste par år og har konstateret, at vi har 

bevilget penge til mange tiltag, som ikke er indeholdt i budgetterne. Det dræner derfor 

vores formue. Hvis vi fortsætter på denne måde, så er formuen væk om 6 år.  

b. Alle er klar over, at der har været ekstraordinære store udgifter til noget, som kan 

karakteriseres som engangsudgifter, f.eks. trailer, telt, jubilæum. I 2017 har vi bevilget 

10.000 til Skagen Fuglestation, et beløb som ikke optræder i budgettet. 

c. Der var enighed om, at der skulle være "plads til begejstring" i forhold til træk på formuen, 

men også at PK's løftede pegefinger er helt på sin plads. 

d. Vi bør generelt blive bedre til at søge DOF centralt og fonde om midler. Bestyrelsen ser 

frem til, hvad GH finder ud af i forhold til Velux-fonden. 

2. Organisationsplan - evt. revision 

a. Der var enighed om i alt væsentligt at beholde grundstrukturen i den nuværende 

organisationsplan. Der skal omskrives lidt i afsnittet Formandskabet, og nogle rettelser i 

indholdsbeskrivelsen for de enkelte udvalg. De nye udvalg laver snarest forslag til 

opgavebeskrivelse 2017. 

b. Bestyrelsesmedlemmerne fordelte sig på udvalg efter interesse og viden. Der var enighed 

om at spørge følgende ikke-bestyrelsesmedlemmer, om de vil indtræde i følgende udvalg: 

"Viden om Fugle": Morten Christensen, Hans Christophersen, Henrik Møller Thomsen (SEM 

spørger) - og i "Fugle- og Naturbeskyttelse": Carlo Pedersen (PK spørger) 

c. BSØ renskriver og udsender snarest ny organisationsplan til bestyrelsen, hvorefter den 

lægges på hjemmeside mv. 

3. Tillidslisten - gennemgang og revision:  

a. Listen blev gennemgået og rettelser blev foretaget. BSØ renskriver og udsender snarest 

4. DOF UNG lejr 8.-9. april: 

a. Efter et ellers flot forarbejde lykkedes det ikke, at få mere end 2 tilmeldinger. Lejren blev 

derfor aflyst. Der er dog enighed om, at der nu er etableret en god kontakt til DOF UNG 

både centralt og lokalt i Nordjylland, og at ungdomsarbejdet skal fortsætte og intensiveres 

5. Skagen Fuglefestival 12.-14. maj: 

a. Skagen Fuglefestivals program er nu klar og kan ses på: http://skagenfuglefestival.dk/. 

Festvalen falder sammen med den officielle åbning af Trækfuglecenter - Det Grå Fyr. 

Festivalen bakker således op omkring og danner ramme omkring denne åbning. 
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b. Som sædvanligt etableres der et større Informationsområde med det store Festivaltelt, 

Naturbutikken, Swarowski, Olympus, Naturmødet - og selvfølgelig DOF Nordjyllands telt. 

c. Teltet skal bemandes, og BSØ havde udkast til vagtskema med til mødet. Følgende ville 

gerne tage del i vagterne: AGM, GH, JØ, AAJ (og Erland), BS og BSØ, som snarest udsender 

skema, så man kan skrive sine ønsker på. Alle andre i bestyrelsen er naturligvis meget 

velkomne til at kigge forbi og supplere. Vi kan ikke udlevere eller sælge gratis kaffe fra 

vores telt. 

d. Vi skal have fremstillet tydelige navneskilte, som også kan bruges til andre arrangementer 

e. GH og Trailerudvalget sørger for logistikken omkring udbringning, opsætning, nedtagning 

og hjemtransport af trailer og telt. 

6. Referat fra Skagen Fuglestations seneste bestyrelsesmøde: 

a. PES kunne berette at ringmærker Morten Jenrich er ansat og ringmærkningen nu er i gang 

med spejlnet. Helgolandsrusen er derimod ikke lige om hjørnet, da den er løbet ind i 

bureaukratisk problemer. Men fuglestationen er i gang, der ankommer inventar, og I er 

velkomne til at kigge forbi. Det er aftalt, at Frederikshavnergruppens bibliotek doneres til 

fuglestationen. Størst diskussion på seneste møde var principper for udlejning af lejlighed 

samt hvilke rum, denne lejlighed bestod af. Der skal indhentes en forventningsafstemning 

med DOF centralt. 

b. I forbindelse med vores bevilling af 10.000 kr. til fuglestationen er vi blevet lovet en 

fugletur med Klaus Malling Olsen. Gråmejserne skal på besøg i Skagen den 16. maj, men 

der var enighed om BSØ skulle spørge fuglestationsleder Simon S. Christiansen, om vi 

kunne disponere over Klaus til en tur, når folk, der gå på arbejde, kan deltage. 

7. Naturmødet 18.-20.5.: 

a. Planlægningen af DOFs deltagelse i Naturmødet 2017 er allerede godt i vej. De centrale 

aktører i debatterne i de store telte er næsten på plads. Se programmet her: 

http://naturmoedet.dk/. BSØ er lokal tovholder og koordinerer med Fuglenes Hus om 

indhold og planlægning. Der er bestilt 6 ferielejligheder med to dobbeltværelser i hver i 

Fyrklit, Hirtshals meget tæt på eventområdet. DOF Nordjylland kan disponere over 2 

ferielejligheder. BSØ foreslog, at GH, AGM, JØ og BSØ udgør kernen i vores indsats og 

derfor tilbydes overnatning. Til gengæld tager de alle de mange vagter. Det blev 

vedtaget. De 4 udgør således også vores planlægningsgruppe med BSØ som tovholder. 

Alle er meget velkomne på standen og til at deltage arbejdet. 

b. Stand og pagodetelt på 10x5 meter er bestilt. Toke fra DOF har tegnet nyindretning som 

er udsendt til bestyrelsen. Generelt ønskes der en mere strømlinet og professionel 

messestand i år. Vedr. arrangementer i standen, så skal de indberettes inden 31.3., hvis 

de skal i det trykte program. PK påtog sig 2 fugleture, og BSØ vil spørge Hans 

Christophersen om han kan køre kongeørneforedraget. Gode ideer til BSØ inden 31.3. 

8. AtlasIII: 

a. Vi er godt med vedr. vintertimetælletur. Her er målet om 80% dækning nået - både på 

landsplan og i Nordjylland. De tidlige ynglefugle kan allerede nu inddateres, og der 

imødeses et meget hektisk forår. Vi mangler stadig dækning af kvadrater, specielt i 

Midtvendsyssel. SEM har henvendt sig til flere, som gerne vil tage et ekstra kvadrat. Den 
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lille "aktiveringsgruppe" vil også blive sat i gang nogle gange over foråret. De kommende 

tidlig og sen forårstimetælletur bliver sidste chance for at få noget registreret, så lad os 

komme derudaf. 

9. Naturoplevelser for flygtninge: 

a. SEM har deltaget i et informationsmøde, som også skulle komme med forslag  til  

aktiviteter. Et af dem bliver sandsynligvis i Østerådalen. SEM vil gerne, at det trækkes til 

september pga. travlhed med AtlasIII her i foråret. BSØ (og måske Mogens Larsen) vil gerne 

tilbyde hjælp til afvikling af flygtningearrangement. Udspillet ligger nu hos 

Flygtningecenteret 

10. Outdoormessen 2017 - opsamling: 

a. AGM havde sammen med arbejdsgruppen (JØ og BSØ) lavet en opsamling på, hvad der gik 

godt, og hvad der kan forbedres til 2019. Vi fik mange gode erfaringer. Notatet med 

opsamling udsendes på opfordring til alle bestyrelsesmedlemmer. 

11. Hjemmeside og Nyhedsbrev 

a. AGM fortalte, at der var udsendt nyhedsbrev efter generalforsamlingen. Hjemmesiden 

kører fint med stadig flere brugere - pt. ca. 2500 unikke månedligt. JØ havde flere forslag til 

hjemmesiden, som han syntes generelt var mere til nørder end til almindelige 

fugleinteresserede. Han synes vi skal lave en fane, der kunne hedde noget i retning af 

"hvordan kommer jeg i gang?", med gode råd om lokaliteter, kikkerter og teleskoper, gode 

steder at kigge fugle (f.eks. præsentere 1-2 om måneden). Også månedens fugl var oppe at 

vende. JØ mente også, at bestyrelsesmedlemmerne burde præsentere sig på hjemmesiden, 

og han savnede generelt et fotogalleri over de mange tillidsfolk i DOF Nordjylland. BS 

mente, at alle lokalgrupperne bør præsentere sig selv på hjemmesiden - ikke kun Aalborg 

og Rebild. Kan vi alle få en mailadresse, som hedder ".dofnord.dk" til efternavn. PK: ja og 

ganske gratis via vores hjemmesideleverandør WordPress. 

12. Projekt Egholm: 

a. SEM fortalte om et initiativ mellem DN, Egholms Venner og Esben Buch fra 

naturformidlerne i Aalborg, der gerne vil have DOF med et forsøg på at få Danmarks 

Naturfond til at købe et areal på Egholm. Alle deltagere skal komme med forslag, som kan 

præsenteres for naturfonden. SEM synes, at det kunne være en fin idé med et 

fugletårn/fugleskjul på nordsiden. Bestyrelsen er enig om, at der er "fugl" i dette, så vi 

støtter op. SEM er tovholder. 

13. Vindmøller i Vejlerne: 

a. PK præsenterede endnu en sag, hvor vi er blevet opfordret til udtale os imod et 

vindmølleprojekt. Det drejer sig om opstilling af 20 kæmpemøller på Thorup Sletten, 

Gøttrup og nedtagelse af 17 mindre møller i samme område. Sagen er allerede blevet til et 

lokalplanforslag i både Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner, da området ligger i 

begge. Der foreligger en større udredning vedr. påvirkning af fuglene, som konkluderer, at 

der naturligvis vil være en vis negativ påvirkning for nogle arters vedkommende, men ikke i 

en grad, som ligger ud over den bæredygtige dødelighed for det berørte område. PK og 

Thorkild Lund har lavet en udtalelse, som sendes til kommunerne, hvor vi benytter 
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lejligheden til at gøre opmærksom på vindmølleparken i Klim Fjordholme, som er klart den 

mest uhensigtsmæssigt placerede set fra et fuglebeskyttelsesperspektiv. 

14. Vandråd - og DOF Nordjyllands medlemmer i dem: 

a. Knud Flensted, biolog i DOF, har bedt os om at fokusere på de "genoplivede" Vandråd, og 

udpege medlemmer til Nordlige Kattegat og Skagerrak (Kurt Rasmussen), Limfjorden (?) og 

Mariagerfjord (?). Enighed om at spørge Martin Høj Hansen (DOF Nordvestjylland) om 

forslag til kandidat til Limfjorden og Torben Nielsen til Mariagerfjord. SEM spørger Torben 

og PK spørger Martin. 

15. Re-branding af DOF 

a. DOF arbejder centralt med at udvikle ny strategi samt en hertil knyttet re-branding på 

opdrag af Repræsentantskabet. På førstkommende Repræsentantskabsmøde skal Re-

brandingen præsenteres og vedtages. Forfatteren, Toke F. Nyborg fra Fuglenes Hus, har 

bedt lokalafdelingerne om en udtalelse inden.  

b. Der udspandt sig en stor og til tider heftigt engageret debat om forslaget, som indeholdt 

elementer som lokal ctr. central bestemmelse af udtryk, "københavneri" ctr. provins, de 

fine ord ctr. det ligefremme, hvad er egentlig godt for fuglene?, og væsentligheden af at 

skaffe flere medlemmer ctr. væsentligheden af at holde på dem, vi har. En spændende og 

lystig debat, som dog måtte konkluderes derhen, at vi ikke er enige, og derfor sender vi 

ikke en udtalelse til Toke.  

c. Vores repræsentanter stilles frit i forhold til holdninger på Repræsentantskabsmødet, og 

kan derfor kun tale på egne - og ikke DOF Nordjyllands - vegne. 

16. Evt.: 

a. BSØ: 

i. Thorkild Lund og Vildmosecenteret afholder Bioblitz i Mellemområdet i Ll. 

Vildmose 25.8., kl. 18 til 26.8., kl. 18. Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe og DOF 

Nordjylland har modtaget invitation til møde 29.3 på Vildmosegård. GH og BSØ 

deltager 

b. AGM: 

i. Anni har fået en mail omkring støtte til mulighederne for at gøre Habitat 2 Store 

Vildmose til et Fuglebeskyttelsesområde. Anni udtaler sig på Bestyrelsens vegne, 

idet hun anvender det materiale, som blev sendt ind til kommentering af 

Natura2000 planerne, og som var udarbejdet af SEM og Palle A.F. Rasmussen 

c. JØ: 

i. Kan vi ikke søge Flygtningenævnet om f.eks. kikkerter til vore fugleture for 

flygtninger - så kan de også bruges til bla. børn?  

d. PK: 

i. Vicky Knudsen fra DOF har kontaktet PK for at fortælle, at DOF har indgået 

sponsoraftale med Olympus kamera. De spørger, om vi vil være behjælpelige med 

at finde lokale til et fotokursus. Bestyrelsen finder det meget spændende. BSØ 

spørger, om vi kan låne det store lokale i Golfhuset, når vi får nogle datoforslag. PK 

informerer Vicky 
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Referent: Børge Søndergård 

Næste møde: 19. april 2017, kl. 19.00 i Golfhuset (BSØ tager kage med)    


