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Mødedato og -sted: 19. juni 2018, kl. 19 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), Preben Gulbæk 

(PG) og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Ingen 

1. Siden sidst. 

a. PK: Har designet beachflagene færdigt, og der er bestilt 5 stk. Vi skal huske, at Velux fonden 

skal have tilbagemelding senest 10.7. SEM har styr på det. 

b. BSØ: DOF centralt tilbyder ikke gule logoveste, da der ikke har været nok efterspørgsel. Har 

udarbejdet en manual til download og installation af Zello, som nu ligger på hjemmesiden 

under Gråmejserne (artikel om samme er på vej til forsiden).  

c. GH: Er udtrådt af Grønt Råd i Rebild kommune, Susanne Munk Nielsen er indtrådt i stedet 

for. Susanne vurderer selv, hvilke oplysninger, hun har brug for at orientere bestyrelsen 

om. GH sidder i Naturråd Mariagerfjord og vil arbejde for, at det traditionelle fokus i rådet 

på Natura 2000 ændres til mere fokus på biodiversitet. 

d. AGM arbejder med folder om Gerå sammen med Hans Christophersen. Vi vil gerne have 

vores logo eller navn på folderen. 

e. SEM: Har på opfordring fra Thomas Vikstrøm i FH gennemført TimeTælleTur i 

landbrugslandet. Én på en landevej med marker og læbælter, og én gennem en 

konventionelt dyrket kornmark. Der var stor forskel. I kornmarken blot 3 lærker og nogle få 

svaler. Landevejen med bl.a. Tornsanger og adskillige flere fugle takket være læbælterne. 

Der bør gennemføres sammenligningsTTT i økologisk dyrket mark. 

f. PES: Efterårsprogram for Gråmejserne er lige på trapperne, og biblioteket har siden sidst 

modtaget en del bøger, som blev hurtigt præsenteret. PES, der netop er fyldt 70, meddelte 

at i han i den anledning vil prioritere mere tid til at se på fugle i fremtiden, og at han derfor 

ikke genopstiller til bestyrelsen på næste generalforsamling. PES var med til den 2. april 

1966 at starte Nordjysk Feltudvalg, som senere blev til DOF Nordjylland, og hvis formand 

han var i perioden 1967-1971 og 1979-1987. PES vil gerne fortsætte som Gråmejsearrangør 

og i Biblioteksudvalget. Bestyrelsen vil vide at takke PES for en lang og sej indsats gennem 

mere end 50 år ved en passende lejlighed. 

2. Bestyrelsestur til Müritz Nationalpark. 

a. AH har foreslået, at bestyrelsen tager nogle dage til Müritz Nationalpark i Mecklenburg 

Vorpommern dels for at se og opleve det biologisk og fuglemæssigt spændende område, 

dels for at bestyrelsen kan gå i dybden med nogle store emner i andre omgivelser og under 

andre former. Der var stor tilslutning til forslaget. Det blev aftalt, at GH og AH arbejder 

videre med sagen og kommer med et oplæg til program. Turen søges planlagt til 25.-28.10. 

3. Opfølgning på Hammer Bakker mødet. 

a. Naturudvalget deltog i borgermødet i Vodskov den 6.6. om Naturgenopretningen i Hammer 

Bakker. Borgermødet var umådelig velbesøgt med omkring 300 deltagere, og vi fik, trods de 

lettere forvirrede forhold på mødet, afleveret flere af vores synspunkter. Der er stærke og  

modsatrettede ønsker fra såvel fritidsfolket som naturfolket, og det blev klart signaleret, at 

https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCritz-Nationalpark
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vores uddybende synspunkter er meget efterspurgt i det videre arbejde. AH skriver 

indledning til høringssvar og sender til SEM, som fylder på. Vores endelige udtalelse 

fremsendes så hurtigt som muligt til Svend Lassen, Aalborg kommune. SEM forøger at 

komme med i det brugerråd for projektet, som skal oprettes. 

4. Evaluering af Skagen Fuglefestival og Besteforældredagen. 

a. BS, som var koordinator på Fuglefestivalen, fortalte, at den var godt besøgt, men naturligvis 

ikke i samme omfang, som sidste år, hvor Trækfuglecenteret blev åbnet. Det var pænt 

besøg i vores telt, men BS skønner, at det er nok med 1 på vagt ad gangen. Der skal 

naturligvis flere til såvel opsætning som nedtagning. Der blev suppleret fra øvrige om, at 

det generelt havde været nogle gode dage - også takket være det fantastiske vejr. Vi skal 

have mere styr på salget af Nordjyllands Fugle, som redaktionsgruppen må tage mere 

ansvar for. Der var også lidt koks med placeringen af vores telt. SkafVen lover mere styr på 

pladsbeskrivelsen næste år 

b. Der var ikke så godt et fremmøde til Bedsteforældredagen, som de senere år. Der var 

mange konkurrerende arrangementer samme dag, og vejret var også til strandtur. Deling af 

deltagere på hold skal blive bedre. Man kunne overveje afholdelse et andet sted, men 

huset i Østerådalen er meget praktisk og et spændende udgangspunkt. Næste år skal vi 

blive skarpere på annoncering og omtale. Vi får en ny kontakt til børnehaver, som kan 

bruges, ligesom vi kan dele information ud på Naturmødet. Godt med oprettelse af 

Begivenhed på Facebook, så kan den nemlig deles med stor spredningseffekt. SEM gjorde 

sig til fortaler for, at vi generelt skal blive bedre til at planlægge i god tid, og så holde fast i 

vores aftaler. F.eks. vigtigt, at vi får et arrangement på Fuglenes Dag. 

5. Samarbejde med børnehaver. 

a. AGM blev på Naturmødet kontaktet af Helle Fuglesang fra Aalborg kommune. Hun er 

koordinator i forhold til børnehaverne og de ansatte. Hun er interesseret i et møde med os 

for at afdække, om vi kan hjælpe med inspiration til arbejdet med fugle og natur i 

børnehaverne. PG har erfaring med undervisning (fugle) i børnehaveklasser. AGM, PG og 

BSØ vil gerne deltage i møde med Helle Fuglsang. AGM laver aftalen. 

6. Badges - hvad gør vi med dem? 

i. Bestyrelsen har fået uddelt badges med trykt navn, men vi har nogle stykker uden 

navn, men med mulighed for at håndskrive med tuschpen på. Enighed i bestyrelsen 

om, at vi skal være large i forhold til brugen af disse badges, hvorfor BS bestiller 

100 stk. mere. 

7. Orientering om mødet i Pressekontaktgruppen. 

a. AGM fortalte om diskussionen i Pressekontaktgruppen (AGM, AH og BSØ), som havde holdt 

et møde den 4.6. i Lundby Bakker. Der er udarbejdet 5 målsætninger for arbejdet, og der er 

afdækkes relevante kontaktpersoner dels i pressen, dels blandt vores folk i felten. Gruppen 

har diskuteret emner for nyheder, og lige nu pågår der en afklaring af om P4Nordjylland vil 

have indslag fra os om månedens fuglestemme. Et foreløbigt mål kunne være at lande en 

presseomtale om måneden. Gruppen arbejder videre.  

8. Vores organisation i det hele taget - hvad gør vi nu? 
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a. På et møde den 6.6. i Fugle- og Naturudvalget endte en drøftelse om planlægning af et 

møde for medlemmerne af Grønt Råd i en stor diskussion af DOF Nordjyllands 

indsatsområder og deraf følgende organisation for arbejdet. En sådan drøftelse skal 

naturligvis foregå i bestyrelsen, som på mødet i dag havde en god drøftelse og afklaring af 

historiske "torsoer", forskellige opfattelser af organisationsplan og Liste over tillidsvalgte 

medlemmer, den nye kvadratorganisering for fugleregistrering og meget meget mere. Der 

er enighed om følgende: 

i. Den nuværende Organisationsplan er en grundlæggende god ramme for 

beskrivelsen af arbejdsopgaver og -fordeling 

ii. Det skal ryddes grundigt op i de opgaver, som står på Tillidsmandslisten 

iii. Og vigtigst af alt: Bestyrelsen skal diskutere og beslutte "grundarbejdet", og hvilke 

opgaver der skal prioriteres. Gammelt skal ud og nyt skal ind. 

b. Bestyrelsen besluttede at ovenstående skulle være hovedprioritet på vores 

bestyrelsesseminar i Müritz 

9. Evaluering af Naturmødet 

a. Bestyrelsen evaluerede på deltagelsen i Naturmødet, og der var generelt tilfredshed med 

arrangementet. Bestyrelsen vil fremsende nogle konstruktive forslag til ændringer og 

forbedringer til de fremtidige arrangementer til DOF/FH. 

10. Outdoor-messen 2019 

a. AGM er blevet ringet op fra AKKC, om vi vil have samme størrelse stand som i 2017. Vi har 

forhandlinger i gang med Naturbutikken om at komme til Outdoor, så vi samlet kan få en 

større stand. AGM forventer tilbagemelding fra Rune omkring 1.7. Vi vil helst være sammen 

med Naturbutikken. AAJ og AGM er planlægningsgruppe for Outdoor. GH spørger i Rold 

Skovgruppen, om en derfra vil indtræde. Flere bestyrelsesmedlemmer er naturligvis klar til 

at tage vagter. 

11. Bogcafé 

a. Aalborg Bibliotekerne holder månedlige bogcafeer, som er meget populære - gerne flere 

end 100 tilhørere. Her formidler bibliotekarer skønlitterære titler som beskæftiger sig med 

forskellige temaer. Den 7.9. vil de have temaet fugle, og vil gerne have vores hjælp og 

medvirken til at peppe det hele lidt op med fugleindslag, lydquiz, fotos osv. BSØ vil meget 

gerne tage opgaven. 

12. Eventuelt 

a. BSØ: Er indvalgt i forretningsudvalget for Det Grønne Råd i Hjørring for den kommende 4 

års periode 

b. GH/AH refererede fra Styregruppe Rold Skovs seneste møde. Der er lagt en ambitiøs plan 

for efteråret 

c. AGM: Nyt projekt om Ryå, hvor vi indbydes til at indtræde i arbejdsgruppe. SEM melder sig 

d. SEM: Fremlagde et fint regnskab. Det ser godt ud med finanserne! 

Referat: Børge  

Næste møde: 9. august, kl. 19 i Golfhuset (Anders er kageansvarlig).  


