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Mødedato og -sted: 10. januar 2018 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Brian Skræm(BS), Aase Jensen (AAJ), Jens Østergaard(JØ), Svend Erik 

Mikkelsen(SEM), Anni Guldberg Madsen(AGM), Preben Gulbæk(PG), Gitte Holm (GH) og Børge 

Søndergård(BSØ). 

Afbud: Poul Erik Sperling(PES) 

1. Udskiftning i bestyrelsen 

a. Jens Østergaard (JØ) meddelte på forrige bestyrelsesmøde, at han skulle flytte til en anden 

landsdel, og derfor ville være nødt til at trække sig fra bestyrelsen. JØ har siddet 1 år af sin 

2 årige periode. På mødet i dag trak han sig officielt, og ind i bestyrelsen træder suppleant 

Preben Gulbæk (PG) for resten af JØ's periode, dvs. frem til februar 2019. PG deltager 

allerede i betyrelsesmøderne. Der var stor ros fra bestyrelsens medlemmer til JØ for hans 

store og nytænkende indsats, og formanden PK takkede på egne og bestyrelsens vegne 

varmt JØ. 

2. Generalforsamling 2018 

a. Der kendes pt. navne på 5 kandidater, og der skal således afholdes afstemning, da der kun 

er 4 bestyrelsespladser. Tilsagn om opstilling: PES, SEM, AGM, AAJ og Anders Horsten. Den 

skriftlige afstemning afstemmes med dirigenten. 

b. Annoncering af generalforsamlingen på Facebook og Hjemmeside er sket (BSØ). Fristerne i 

følge vedtægterne er: Varsel senest 13.1.2018, Frist for indsendelse af forslag 20.1., endelig 

dagsorden 27.1. 

c. Den skriftlige beretning og en opdateret liste over tillidspersoner i bestyrelsen lægges på 

hjemmeside sammen med den endelige dagsorden efter 27.1. Bestyrelsen lægger stor vægt 

på, at formanden uddeler kæmpestor tak og ros til alle, som yder en indsats for DOF i 

Nordjylland, da det af praktiske grunde ikke er muligt at nævne dem alle ved navns 

nævnelse. 

d. PK rykker for de sidste bidrag til beretningen - det haster nu - og efterspørger mange fotos 

til sin mundtlige beretning. 

e. SEM har styr på budget, regnskab og revision.  

f. Aalborggruppen (Thorkild Lund og Sørn Nordhald), Mogens Larsen samt BSØ påtager sig 

det praktiske arrangement. Forslag om, at der ledes efter foredrag efter 

generalforsamlingen frem for en fugletur. 

g. Der er konstituerende møde i den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen. 

3. Valg af 1 medlem for en 2 toårig periode til Skagen Fuglestations bestyrelse 

a. PES forlader fuglestationens bestyrelse, og ønsker ikke genvalg. Brian Skræm (BS) blev 

valgt. Vi har to medlemmer i bestyrelsen. Knud Pedersen, Skagen, sidder på det andet 

mandat. 

4. NY/Genudpegning til Grønne Råd for den kommende 4 års byrådsperiode 

a. BSØ skriver ud til de nuværende medlemmer for at høre, om de fortsætter arbejdet. 

5. Nedsættelse af arbejds- og vagtgruppe for Naturmødet 2018 

a. Medlemmer blev: AAJ, GH, AGM og BSØ. Der holdes møde i gruppen 16.2., kl. 10-12 i 

Golfhuset. 
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6. Bedsteforældredag - Gråmejserne 

a. Gråmejseprogrammet ligger nu klart, og SEM kunne orientere om, at Bedsteforældredagen 

var lagt 26.5. Der skulle bruges frivillige. På mødet går det op for os, at det falder sammen 

med Naturmødet (24.-26.5.), og at det er Fuglenes Dag den 27.5. Der bliver således meget 

stort træk på de frivillige. SEM tager problemet med til de Gråmejseansvarlige m.h.p. evt. 

at flytte datoen. 

7. Fuglenes Dag. Hvad arrangerer vi denne dag? 

a. SEM mindede os om, at vi havde besluttet at være mere proaktive omkring Fuglenes dag, 

som i år falder 27.5. Under indtryk af pkt. 6 var der enighed om, at genoptage drøftelsen af 

Fuglenes Dag på det første møde efter generalforsamlingen. 

8. Ørnens Dag 

a. Der er modtaget brev fra Mads Oddershede, Fuglenes Hus, om at arrangementer skal være 

indmeldt senest 22.1. Der er allerede planlagt og beskrevet et arrangement i Lille Vildmose 

(Thorkild Lund). AGM undersøger, om sidste års arrangement i Store Vildmose skal 

gentages. Arrangementsbeskrivelse til BSØ, som sørger for at indberette. 

9. Indsigelse på Brønderslev kommunes Tillægsregulativ vedr. grødskæring ved Ryå 

a. SEM fortalte om, at Brønderslev og Jammerbugts vedtagelse af et tillægsregulativ om 

grødeskæring er sket uden forudgående høring og i modstrid med embedsværkets 

indstilling. Et knæfald for landbruget, som under alle omstændigheder vil vise sig uden 

effekt i forhold til oversvømmelse af marker. Regulativet er til stor skade for 

biodiversiteten, dyre- og plantelivet - og fuglene. SEM Kontakter Knud Flensted, Fuglenes 

Hus, og afsender indsigelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

10. Korte orienteringer 

a. PK sørger for at få trykt rettelsesblad vedr. kontingentsatser til vores folder 

b. BSØ havde lavet en sammenlignende statistik over antal følgere på lokalafdelingernes 

Facebooksider. Vores ligger på en klar førsteplads med 653. Den næstbedste er 

Nordsjælland med 150 færre følgere. Helt i bund ligger København med 152. 

Gennemsnittet for alle afdelinger ligger på 338.  

c. BSØ fortalte, at vi var blevet inviteret til at stå på outdoorstanden på Hjørring Dyrskue den 

22.-23.6. BSØ tager selv tjansen 

d. BSØ fortalte om en ny event: Danish Birder Award, som finder sted i København den 20.1. 

Det skulle være danske feltornitologers svar på filmens Oscaruddeling. Vores lokale Lars 

Grøn er konfrencier. 

e. BSØ kunne fortælle, at Anton Thøger Larsen på vores vegne har givet støtte til et projekt, 

som skal gøre Ellidshøj Kalkværk til en naturperle af et kalkoverdrev. 

f. Natura2000: Der er udsendt kopi af DOFs officielle svar på indskrænkningerne af 

Natura2000. Stærkt, hårdt og præcist. Også fra kommunekontaktpersonerne er der sendt 

enkelte høringssvar, bl.a. i Mariagerfjord kommune (GH). Vi har ikke hørt fra Frederikshavn, 

og PES ville undersøge Vesthimmerland. 

11. Eventuelt 

a. GH: Trailerudvalget har været til oprydningsdag. Der er smidt en del brochurer ud, og 

traileren er nu klar til sæsonen. Den står igen hos Carlo Pedersen i Tversted. GH mindede 
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om, at Dave Goulson - manden med humlebierne - holder oplæg på Kulturstationen i 

Skørping den 26.1. 

b. PK orienterede om en indbydelse til at afsætte trampestien sydøst om Birkesø den 1.3., kl. 

14. PK kan ikke selv deltage, men SEM og GH vil gerne. PK tilmelder dem. PK havde 

modtaget eksemplarer af Fugleåret, som uddeltes til bestyrelsesmedlemmerne 

c. AGM orienterede om, at National Geographic har udnævnt 2018 til "Year of the Bird" 

(https://www.nationalgeographic.org/projects/year-of-the-bird/). Birdlife international har 

fulgt op med gode råd (https://www.allaboutbirds.org/6-resolutions-to-help-you-

birdyourworld-in-2018/). Birlife International har for øvrigt en webbutik med lækre T-

Shirts. AGM foreslog at vores høringssvar omkring bl.a. natura2000 m.v. lægges på vores 

hjemmeside. Der er allerede nogle, men der kan godt være mange flere. Send til BSØ 

d. JØ: Husk at invitationsturene skal være i weekender 

e. BS: Venter med at bestille badges til efter generalforsamlingen. Gråmejseturene første 

halvår 2018 er nu på hjemmesiden under "Gråmejserne". BSØ lægger dem enkeltvis på ture 

og møder, samt på DOFs centrale arrangementsprogram 

 

Referat: Børge  

Næste møde: Konstituerende møde 10. februar umiddelbart efter generalforsamlingen  

 


