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Generalforsamling i DOF Nordjylland  

Lørdag, den 10. februar 2018 i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11,  

9000 Aalborg  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

a. Niels Eriksen blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning 

a. Formand Peter Lund Kristensen aflagde beretningen, som blev krydret med smukke fotos 

og videos. Den mundtlige beretning bestod af highlights fra den skriftlige beretning, som 

har været offentliggjort på hjemmesiden og Facebook. Der var følgende kommentarer til 

beretningen: 

i. Der var fra flere sider ros til bestyrelsens arbejde, såvel som til hjemmesiden. 

ii. Fra flere sider blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt bestyrelsen engagerede sig i de 

store naturprojekter, som er i støbeskeen såvel i Himmerland som i Vendsyssel. Der 

blev opfodret til at være mere "fremme i skoen". En deltager kunne berette om et 

andet projekt, han var med i, som netop havde modtaget 550.000 kr. til 

naturgenopretning. Bestyrelsen svarede, at man havde været engageret i den store 

Natura2000 høring vedr. indskrænkninger,og at flere høringssvar og indsigelser var 

indgivet. Endvidere har der været et stort engagement omkring St. Vildmose og 

Ryå. 

iii. Der blev spurgt ind til Faunastribeforsøget, som DOF Nordjylland er partner i. Det 

blev oplyst fra Bestyrelsen, at der var et tillidsfuldt samarbejde mellem Landbruget, 

Biavlerne, Jægerne og os, men at det gælder om at finde de rigtige frøblandinger til 

de jordrugende fugle, at sikre lærkepletter i eller ved striberne, og at få så tidligt et 

så-tidspunkt, som muligt. Projektet redder ikke verden, men er et lille skridt i den 

rigtige retning, og en mulighed for en udviklende dialog med andre parter. 

iv. Et bestyrelsesmedlem glædede sig over den forholdsvis store repræsentation af 

kvinder i bestyrelsen samt i lokalforeningernes arbejdsgrupper.  

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016 

a. Kassereren Svend Erik Mikkelsen fremlagde på munter vis regnskabet, som havde 

indtægter for 55.856,29 og udgifter for 49.071,50, og som derfor udviste et overskud på 

6.784,79. Foreningens beholdning er pr. 1.1.2018 på 90.722,42 og lokalforeningernes på  

20.219,80.  

b. Revisor havde revideret regnskabet og anbefalede det til godkendelse.  

c. Der blev spurgt ind til, hvor stort beløbet, vi modtager fra DOF, er? Bliver det givet pr. antal 

medlemmer? Det blev der svaret bekræftende på. Det blev efterlyst, at det af regnskabet 

fremgår, hvor mange medlemmer, der er i DOF Nordjylland med udgangen af et 

regnskabsår 
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d. Der var ros til det velpolstrede regnskab, og dirigenten satte det til afstemning. Det blev 

enstemmig vedtaget. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 

a. Kassereren forelagde budgettet for 2018 med indtægter på ca. 42.000 og udgifter på ca. 

40.500. 

b. Der var ingen bemærkninger.  

c. Dirigenten satte budgettet til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. Der skal i følge vedtægterne vælges 4 medlemmer til bestyrelsen i lige år. Poul Erik 

Sperling, Svend Erik Mikkelsen, Anni Guldberg Madsen og Aase Jensen (genopstillede), 

Anders Horsten nyopstillede. Der blev derfor afholdt skriftlig afstemning. Gitte Holm og 

Preben Gulbæk fungerede som stemmeudvalg. Valgt blev Svend Erik Mikkelsen, Anni 

Guldberg Madsen, Anders Horsten og Poul Erik Sperling. 

b. Aase Jensen opstillede som eneste kandidat og blev valgt med akklamation.  

c. Der var konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Peter Lund 

Kristensen genvalgt som formand, Svend Erik Mikkelsen genvalgt som kasserer, og Børge 

Søndergård genvalgt som sekretær. 

6. Valg af revisor 

a. Niels Eriksen genopstillede og blev valgt. 

7. Indkomne forslag fra medlemmerne 

a. Der var ingen rettidigt indkomne forslag. 

8. Eventuelt 

a. Svend Erik Mikkelsen efterlyste hjælpende hænder til Bedsteforældredagen (2.6.) og 

Fuglenes Dag  (27.5.) 

b. Mogens Larsen spurgte til, hvordan vi kommer med i arbejdet omkring Store Vildmose og 

opprioriteringen af højmosen. Bestyrelsen vil være opmærksom på dette. 

c. Thorkild Lund tog debatten op om manglen på unge medlemmer, og anbefalede en god 

afprøvet metode med at invitere dem med på udflugt i bil sammen med en ældre og 

erfaren fuglekigger. Måske sættes i system, f.eks. den 1. søndag i hver måned. 

d. Gitte Holm opfordrede til, at vi kørte traileren ind på et torvemarked, og så fik børn og 

voksne til at producere fuglekasser. 

e. Torben Fisker opfordrede til at besøge Foreningsmessen i Frederikshavn for at se 

fuglekasseproduktion, og han talte for en genoplivning af ungdomslejre. 

f. Poul Erik Sperling fortalte om Bedsteforældredagen, som var flyttet til 2.6. Han opfodrede 

alle medlemmer til at kigge forbi Fuglebiblioteket den første onsdag i hver måned 

(undtagen juli). Endelig kunne han berette om en opfølgning på bogen "Nordjyllands Fugle" 

fra 1978, som er en oversigt over fugle set i landsdelen. En arbejdsgruppe er gået i gang 

med en opdatering, men nu på de digitale medier. 

g. Niels Eriksen undrede sig over, at alle "fuglenyheder" i Nordjyske medier stort set har én 

ophavsmand, nemlig Rolf Christensen fra Skagen. Hvorfor har DOF Nordjyllands bestyrelse 

ikke en PR-person? 
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h. Kirsten spurgte ind til, om Gråmejsernes Hornbogatur bliver til noget. Det blev oplyst, at 

der arbejdes meget ihærdigt på et program, men at det er svært at finde indkvartering. De 

fremmødte mente, at man måske skulle satse på busarrangementer frem for at køre i 

privatbiler, selvom det kunne blive lidt dyrere.  

i. Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for en flot 

indsats. 

 

Antal deltagere: ca. 28 

Referent: Børge Søndergård 

Godkendt af dirigent Niels Eriksen den 14. februar 2018. 

 


