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Mødedato og -sted: 4. april 2018 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Anders Horsten(AH), Brian Skræm(BS), Aase Jensen (AAJ), Poul Erik 

Sperling(PES), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Anni Guldberg Madsen(AGM), Gitte Holm (GH) og Børge 

Søndergård(BSØ). 

Afbud: Preben Gulbæk(PG) 

Velkommen til Anders Horsten som nyvalgt medlem af Bestyrelsen. 

1. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder frem til GF 2019 

a. Mødedatoer og (kageansvarlig): 16.5. (GH), 19.6. (BSØ), 9.8. (AH), 5.9. (AAJ), 25.10. (AGM), 

11.12. (PES), 17.1.2019 (BS). Generalforsamling bliver den 9.2.2019, og Frederikshavns 

Gruppen spørges de vil være ansvarlige for det praktiske . 

2. PR-ansvarlig 

a. Efter generalforsamlingen drøftede bestyrelsen, hvordan vi kunne sikre bedre kontakt til 

pressen. AGM havde til bestyrelsesmødet skitseret en model for PR-arbejdet, som kunne 

indebære udpegelsen af en PR-ansvarlig i bestyrelsen. Sagen blev vendt grundigt. I vores 

organisation ligger ansvaret for kontakten til pressen dels hos formanden dels i 

Markedsførings- og PR-udvalget. Der var enighed om, at vi ikke kunne styre, hvem 

journalisterne henvender sig til, men det vil nok i høj grad blive til formanden (PK). Han vil 

henvise aktivt til andre, hvis han skønner, at det vil være bedst for sagen. Dette handler om 

den "reaktive" kommunikation. Bestyrelsen var meget optaget af den "proaktive" 

kommunikation, hvor vi selv er udfarende med gode historier. Der var enighed om at 

nedsætte en gruppe bestående af AGM, AH og BSØ til denne opgave. Fremover vil der 

være et fast punkt på bestyrelsesmøderne, hvor kontakten til pressen evalueres (PK).  

3. Kadaverplads i Lille Vildmose 

a. DOF Nordjylland fik via AH en opfordring til at støtte etableringen af kadaverplads i Ll. 

Vildmose med en udtalelse. Pladsen skal være en del af et formidlingsprojekt i centeret. AH 

har på bestyrelsens vegne skrevet en fin støtteerklæring. BS ville vide, om det betød 

nedlæggelse af foderpladsen ved Rovfugletårnet. Det er ikke tilfældet. 

b. Der udspandt sig af dette punkt to debatemner. For det første, hvordan udtaler vi os som 

forening? Der var enighed om, at vi alle kender formålet og vores overordnede politikker. 

Derfor er det OK at udtale sig på bestyrelsens vegne. Hvis man er i tvivl, så sender man 

rundt til hurtig kommentering via e-mail. Når man har udtalt sig på bestyrelsens vegne, 

sendes kopi til alle bestyrelsesmedlemmer (samt til evt. involveret/ansvarlig 

kommunerepræsentant) til orientering. 

c. Det andet handlede om ådsler i naturen og kadaverpladser. Det går vi meget ind for, men vi 

savner klare meldinger om emnet fra DOF centralt. Enighed om, at Peter tager det op på 

formandsmødet på førstkommende Repræsentantskabsmøde. 

4. Orientering om Naturråd i Vendsyssel og Himmerland 

a. SEM orienterede om, at der har været holdt et fællesmøde mellem vores repræsentanter i 

Naturrådene for at drøfte fælles strategier og problemer. Naturrådene skal afslutte deres 

arbejde medio juni. I råd 3 (Himmerland) ligger der en helt konkret slagplan for møderne og 

sekretariatskommunen Aalborg styrer forløbet godt. I råd 1 (Vendsyssel) er det Hjørring, 
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som er sekretariatskommune, men her styringen ikke så markant. Vores repræsentanter er 

enige om at holde kontakten. 

5. Skagen Fuglefestival 2018 

a. Finder sted i dagene 10.-13.5., og vi deltager, som vi plejer med vores Pagodetelt og 

materiale fra traileren. Foreløbigt har følgende meldt, at de vil hjælpe: AAJ, AGM, BS, SEM, 

BSØ, PK, Erland. Jens Erik vil gerne hjælpe med op- og nedtagning af teltet. BS er 

koordinator, og BSØ sender ham vagtplansskabelonen. GH snakker med Carlo om at hente 

og bringe traileren, og sørger samtidig for at der kommer 15 fuglekasser i samme. 

6. Orientering om Skagen Fuglestation 

a. BS gennemgik højdepunkter fra referatet fra seneste bestyrelsesmøde. Bemandingen er på 

plads, men primært med udenlandske frivillige. Lejligheden er booket fint op fra marts til 

midten af juni. Naturstyrelsen er interesseret i at købe frivillige fra f.eks. SKAFVEN til at 

guide i forbindelse med Trækfuglecenteret. Arrangementer i Birders Club er kommet godt i 

gang. Der er udarbejdet et oplæg til Strategi for fuglestationen, som nu skal udmøntes i en 

handleplan. Bidrag til den første årsrapport er indleveret og redaktionsarbejdet går nu i 

gang. 

b. BS sidder også i DOFs Fuglestationsudvalg og referat fra seneste møde kan læses her (LINK 

BRIAN?) 

7. Planlægning af Fuglenes Dag 

a. Fuglenes dag, som i år falder 27.5. , giver visse udfordringer. Den falder nemlig umiddelbart 

efter Naturmødet, og maj måneds arrangementer toller i forvejen hårdt på de frivillige 

kræfter i vores lokalafdeling. Der var enighed om, at vi derfor ikke går voldsomt ind i det. 

SEM vil forsøge at arrangere en tur, og GH og AH vil spørge om nogen vil lave et 

arrangement i Rold Skov gruppen. Evt. arrangementsbeskrivelser kan sendes til BSØ, som 

sørger for publicering. 

8. Hvervning af guider til Bedsteforældredag den 2.6. 

a. SEM opfordrer alle til at spørge venner og bekendte, om de kan deltage som medhjælpere 

og melde tilbage til ham. Der ventes mellem 75 og 100 gæster, og der skal være forplejning, 

guidning og Pagodetelt. Endvidere uddeling af fuglekasser til familierne. Følgende meldte 

sig til at hjælpe: BSØ, GH, AAJ, PK, Erland, PES, SEM, AGM, BS, PG. Jens Erik vil gerne hjælpe 

med kaffebrygning. 

b. SEM orienterede om, at en ansøgning om at bruge de bevilgede midler til teleskoper i 

stedet for kikkerter var afsendt til Veluxfonden. 

9. Kort orientering om økonomi 

a. SEM orienterede om en fin økonomi med kun få udgifter til dato. Generalforsamlingen blev 

billigere end budgetteret.  

10. Trailerudvalg 

a. GH orienterede om, at erfaringer har gjort det nødvendigt, at lave nogle ændringer i 

reglerne for trailerbrugen. Bestyrelsen tilsluttede sig ændringerne. GH sender de 

reviderede regler til BS, så de kan komme på hjemmesiden. 

11. Evt. møde om Organisationsplan 
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a. Enighed om, at der ikke var brug for et særligt møde. Den nuværende organisationsplan 

bibeholdes i 2018, men der foretages følgende rettelser og ændringer: AGM bliver 

udvalgskoordinator for Fugle- og Naturbeskyttelse, AH indtræder som medlem i Viden om 

Fugle samt Fugle- og Naturbeskyttelse. BSØ foretager rettelser og publicerer på 

hjemmeside. 

12. Grønt Råds medlem i Jammerbugt kommune.  

a. Som offspin af en henvendelse fra Aage V. Jensens fond til Jammerbugt Kommune om 

høring af bl.a. DOF, opdager de, at DOF ikke er repræsenteret i det Grønne Råd i 

kommunen. Vi har hidtil været repræsenteret gennem DN ved Jørgen Jensen (som også er 

medlem af DOF). Jammerbugt kommune har et meget snævert sammensat Grønt Råd, og 

har indskrevet netop dette eksplicit i formålet. Bestyrelsen skønner ikke, at det vil være 

sliddet værd, at søge at ændre det. Jørgen Jensen laver også et godt stykke arbejde, så det 

handler mere om at styrke kontakten til ham. 

13. Afgræsnings påvirkning på Fuglelivet 

a. BSØ er blevet kontaktet af Kasper Ledet Hansen, som har sat sine får til at afgræsse 

naturområder. Foranlediget af ulvedebatten vil han opgive sit fårehold, da han ikke vil 

hegne. Han har hørt om flere, der vil opgive afgræsning af naturområder af samme årsag. 

Han ønsker at høre vores mening om afgræsnings betydning for fuglelivet. Bestyrelsen var 

enige om, at det var vigtigt i vores svar at fastholde fuglesynspunktet og ikke lade os drage 

ind i den hadske ulvedebat. Grundlæggende er det vores holdning, at afgræsning ved hjælp 

af får ofte er skadeligt for fuglelivet, da de græsser alt for langt i bund. Andre dyr, f.eks. 

kvæg og heste er meget mere anvendelige. AH vil lave udkast til svar. 

14. Bæredygtigt Landbrug og SEMs debatindlæg 

a. Bestyrelsen har glædet sig over SEMs initiativ til at gå i rette med Bæredygtigt Landbrug i 

Nordjyske. Det er gjort både skarpt, fagligt og sobert. Debatindlægget har kaldt på replik fra 

Flemming Fuglede og duplik fra SEM i Nordjyske. Vi opfatter - indtil det modsatte er bevist - 

at Flemming Fuglede giver en udstrakt hånd til en indsats for forbedring af fuglelivet. 

Debatten vil fortsætte i Naturråd 1 (Vendsyssel), hvor økologiske forbindelser mellem 

potentielle naturområder, samt om øget biodiversitet er på dagsordenen.. 

15. Naturmødet 2018 - endeligt program og bemanding 

a. BSØ gennemgik stand, indretning, placering, vores eget program samt de store debatter 

med DOF medvirken. Aldrig har der været så stor en DOF-aktivitet på et Naturmøde. Den 

lokale arbejdsgruppe med AAJ, GH, AGM og BSØ har styr på vores ende af opgaven. Vedr. 

Vagtdækning, så ordnes det fra DOF centralt. BSØ må dog tage hjem fredag sidst på 

eftermiddagen af familiemæssige årsager. PK har lovet at tage hans plads i stedet. 

16. Eventuelt 

a. AGM/SEM: Naturstyrelsen, Jammerbugt og Brønderslev kommune har igangsat er stort 

projekt kaldet Canapé i Store Vildmose. Der er mulighed for at få indflydelse på projektet, 

og AGM indkalder derfor interesserede DOF'ere til møde på Brønderslev Bibliotek den 

19.4., kl. 17.00. 
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Referat: Børge  

Næste møde: 16. maj, kl. 19 i Golfhuset.  


