
Referat fra bestyrelsesmøde i DOF Nordjylland 25.10.2018: 

fraværende Anders Horsten og Børge Søndergaard 

 

1. Siden sidst. 

Peter har været til brugerrådsmøde hos Naturstyrelsen Himmerland sammen med Thorkild. 

Diskussion om plantning af træer, hvor DNs repræsentant gik ind for skovrejsning. Godt møde. 

Vores tur til Ulvedybet fik ingen deltagere, og kun tre til den til Lille Vildmose. 

Gitte og Jens Peter har været på kursus hos DOF i at lave arrangementer, og Gitte havde en håndbog 

med til hver af os. De anbefalede DOFs fugleapp. 

Poul Erik og Svend Erik har haft 22 gråmejser med til Sydfyn og Langeland. 

Poul Erik fortalte om nye bøger til fuglebiblioteket. 

Svend Erik fortalte om arbejdsgruppen om en helhedsplan for Ryå under Limfjordsrådet, Seges, 

Brønderslev og Jammerbugt kommuner.  Og Svend Erik har snakket med en landmand om at lave et 

tællingsprojekt ude i markerne. 

Folderen om Gerå har været omtalt i Nordjyske. 

Preben og Henrik har ryddet op i magasinet. 

 

2. Outdoor-messen. Der er kommet tilbud om annoncering i messens blad. Vi sparer annoncen 

og bruger pengene til anden PR. 

3. Ungeansvarlig DOF har spurgt os, om vi har udpeget en ungeansvarlig. Vi har ikke nogen 

ungeansvarlig, men får de brug for en til noget konkret, skal vi nok finde en.  

4. Samarbejde med børnehaver. Anni har været til idemøde med Helle Fuglsang og kom med et 

forslag om dels små papkufferter til brug for en fugledag i en daginstitution, dels 

fuglevenner, der tager en kuffert med ud og hjælper med en fugledag. Anni og Gitte arbejder 

videre med kufferterne. Vi laver et budget til 10.000 kr.  og søger penge fra fonde, og hvis vi 

ikke får penge, laver vi et lille projekt til 2000 kr. Vi udarbejder en lille folder til at lægge i 

kassen til børnene. 

5. Müritz. Vi arbejder på at flytte vores møde til Toftehuset, alternativt Vejlerne, så vi kan være 

med alle sammen.  

6. Organisationsændring. Vi lavede en (foreløbig) liste over opgaver, og så arbejder vi videre 

med at organisere dem. 

7. Eventuelt. Bogauktionen er flyttet til 15.11. 

   

Ref. Anni Guldberg Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dofs formålsparagraf: 

 

udbrede viden om fugle : 

hjemmeside 

facebook 

nyhedsbrev 

Outdoor-messe 

Naturmødet 

fuglefestival 

formidle fugleglæde og fuglenyheder i medierne 

børnehaverne 

bedsteforældredag 

Mosens dag 

høstdag Kirkholt 

fuglenes dag 

gråmejseture 

lokale ture 

ture for nyinteresserede 

Fuglebiblioteket 

 

fugle- og naturbeskyttelse 

grønne råd 

arbejdsgrupper 

informationsmøder – Limfjordsrådet, Naturstyrelsen brugerråd, kommuner 

kommentarer til planer ( Natura2000, Grønt Danmarkskort, vandplaner m.m.) 

indsigelser og  

 

Indsamling af viden om fugle: 

tælling af fugle for DOF 

punkttælling 

Fuglenes Danmarkskort 

tælling for Novana  

 

Nordjyllands fugle 2 

 

Faunastriber 

 

samarbejde med andre – DN, jægere, landbrug, m.m. 

 

projekt Ørn 

redekoordinatorer 

 

medlemspleje 



kommunikation internt 

DOFbasekoordinator 

 

deltagelse i kurser og seminarer 

SkafVen 

repræsentantskabsmøde 

fuglestationsudvalg 

bestyrelsen 

Skagen Fuglestations bestyrelse 

 formidlingsudvalg 

 

lokalgrupper 

 

trailergruppen 

 

andre ting i området: 

Nordjyllands Fugle (1)  

Biologisk Forening for Nordvestjylland 

 

 


