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Mødedato og -sted: 25. april 2019, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Anni Guldberg Madsen(AGM), Gitte 

Holm(GH), Anders Horsten(AH), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Morten Johansen (MJ), Gustav Urth 

(GU), Ulla Bryanne (UB) og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Ingen 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

1. Siden sidst 

a. AGM: Spar Nord har givet støtte til fuglekuffertprojektet. Det overrækkes ved en 

festlighed i banken i Vejgaard på et tidspunkt, hvor AGM ikke kan, da hun passer 

vagt på Skagen Fuglestation. GH er også optaget. Løsning: AAJ tilbyder at tage 

AGM's vagt, så hun og GU kan repræsentere foreningen iført fuld ornat = dofjakker! 

AGM kunne endvidere oplyse, at hun har lagt artikel om Fuglekuffert-projektet på 

hjemmesiden, hvor hun bl.a. efterlyser frivillige, som vil tage en tørn i en børnehave i 

Aalborg kommune. 

b. GU: Har været med DOF UNG på lejr i Skagen, som var en fed oplevelse. Han er i 

gang med en podcast til DR P1 om Lille Vildmose - ligesom han er ved at 

færdiggøre projekt med DR Ultra om "99 arter du skal se før du bliver voksen".  

c. Alle andre: Under indtryk af det herlige forår diverterede alle øvrige 

bestyrelsesmedlemmer med deres fine oplevelser med fugle, ådsler og ådselsbiller 

d. AH: Skal deltage i HB møde fredag og REP-møde sammen med PK, GH og BSØ i 

weekenden. Arbejder på at få Hovedbestyrelsen mere aktivt i pressen, også om de 

ubehagelige sager, bl.a. Naturstyrelsens pligt til at tjene penge på skovning, som bør 

fratages dem. Næste weekend leder AH en rewildingtur for HB 

e. MJ: Har arbejdet meget med Naturmødet for sin arbejdsplads (AAU). Har været på 

KLaus Malling Olsens Feltornitologiske kursus sammen med UB. Store oplevelser 

med ørne bl.a. 

f. PK har sagt ja til forslag fra Naturstyrelsen om regulering af nogle Svartbag og 

Sølvmåger på Hirsholmene 

2. Repræsentantskabsmøde 

a. PK, GH, AH og BSØ deltager i den kommende weekend i forårets 

Repræsentantskabsmøde i Grenå. PK skal underholde om en god sag fra 

Nordjylland. Der blev foreslået det nys overståede Seminar i Lille Vildmose 

(subsidiært Bedsteforældredagen). 
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b. Der stilles forslag om, at beløbet til Lokalforeningerne fra 2020 skal deles med de tre 

A Fuglestationer. Det foreslås, at sætte 12% af det samlede kontingent af til formålet 

med 7% til lokalforeningerne og 5% til Fuglestationerne. Hidtil har lokalforeningerne 

alene modtaget 10%. Forslaget betyder, at DOF Nordjylland fra 2020 vil modtage ca. 

10.000 kr. mindre i støtte årligt. Bestyrelsen er positiv overfor at Fuglestationerne 

skal på budgettet, og vi er også villige til at give lidt fra os, men det er en nedgang 

på omkring 25%. Vi kan få svært ved at få enderne til at nå sammen, men ligesom 

andre lokalforeninger har vi en rimelig stor formue, som vi kan trække på. Den varer 

blot ikke for evigt. Vi er derfor indstillet på, at stille forslag om en 

kontingentforhøjelse på 10 kr. pr. medlem. Det vil indbringe godt 160.000, som så 

kunne gå til at reducere Lokalforeningernes tab. 

3. Drøftelse og planlægning af Fugleformidling til ikke medlemmer 

a. Der forelå et flot og velargumenteret forslag fra SEM, som hele bestyrelsen kunne 

bakke op om. Forslaget gå i al korthed ud på, at vi skal udnytte det faktum, at alle 

mennesker har oplevelser med fugle i de "omgivelser", de færdes i - det kan være 

arbejdspladsen, klubben, skolen, boligforeningen, eget naturområde osv.. Til dem vil 

vi tilbyde en tur på arealet for at fortælle om de fugle, der er, kortlægge  

mulighederne og evt. foreslå forbedringer. 

b. Der skal etableres en gruppe af frivillige og engagerede DOF'ere, som vil påtage sig 

opgaven. Den skal markedsføres  og den skal administreres. 

c. SEM havde gerne set, at vi kom i gang allerede i uge 23, men bestyrelsen kunne ikke 

se, at det kunne nås.  

d. Enighed om: AH laver måske en tur i sin grundejerforening 18. juni. SEM og BSØ 

diskuterede efter mødet, at man måske kunne gøre Ældre- og 

Handicapforvaltningen i Hammer Bakker interesseret allerede i år. 

e. Projektet  er meget vigtigt og SKAL gennemføres næste år - måske allerede til 

vinter. Der skal laves en klar tidsplan.  

f. Projektet tages op igen på bestyrelsens møde 5.9. 

4. Opsamling på Bestyrelsesseminaret 30.-31.4. 

a. Der var en stærk, positiv stemning og glæde i bestyrelsen over det gennemførte 

semninar. Der er enighed om at gennemføre det årligt. Vi har allerede fået lovning 

på, at vi kan låne Toftehuset igen. Så snart datoen er lagt, skriver vi til vores grønne 

repræsentanter og beder dem reservere datoen. AGM skiver allerede nu ud til Grønt 

Råds/Kommunerepræsentanter om, at vi planlægger seminar igen næste år, og at vi 

meget gerne vil have dem til at deltage. 
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b. AH vil gerne finpudse Naturpolitikken, men vil gerne have en arbejdsgruppe 

omkring sagen. GH og  PK vil gerne være med, og det vil BSØ også, men først efter 

1.8. 

c. AGM arbejder videre med at finpudse notaterne omkring Organisationen 

5. Samarbejdet i Naturråd 1 

a. SEM fortalte om, hvordan Naturråd1 havde arbejdet videre med et helt konkret 

forslag til etablering af grøn korridor og ny natur på et helt konkret landbrugsareal i 

et område mellem Brønden og Dybvad. Det udvides muligvis med jord fra Michael 

O. Sørensen, som vi har arbejdet sammen med på Faunastribeprojektet. Det 

konkrete projekt har fået fuld opbakning i Naturråd 1 (også fra Bæredygtigt 

Landbrug!). SEM vil kortlægge livet på arealet både før og efter etableringen af ny 

natur. Projektet fremlægges på Naturmødet. 

b. Bestyrelsen bakker op bag dette projekt, som er et godt eksempel på at etablere ny 

natur i landbrugslandet. På mange måder bedre end Faunastriberne, som jo ikke var 

varige, og måske også mere perspektivrigt, end det Vibeprojekt DOF centralt er ved 

at udvikle med Landbrug & Fødevarer. 

6. Opsamling på mødet om Hammer bakker 24.4. 

a. Danmarks Naturfond, Botanisk Forening og Aalborg kommune har lagt deres 

besiddelser i Hammer Bakker sammen og vil  lave en omfattende 

naturgenopretning, som på sigt vil være på 1.000 ha. Formålet er at omdanne de 

nuværende mørke nåletræsplantager til en sammenhængende mosaik af lyse 

løvskove og tidligere tiders heder, overdrev og græsningslandskaber. Projektet skal 

forbedre levesteder for dyr og planter i den danske natur, og samtidig skabe 

storslåede naturoplevelser for de besøgende 

b. DOF Nordjylland deltog allerede sidste sommer i et offentligt møde om sagen, og 

har skrevet et udkast til forvaltningsplan, som vi ser det. Aalborg kommune har 

udtrykt stor glæde over vores forslag, som kraftigt understøtter de ønsker, der er i 

projektet.  Der er kommet mange høringssvar,og mødet d. 24.4.2019 var en 

opsamling og en perspektivering - og (måske) en mulighed for at kritikerne kunne 

lukke luft ud, så vi kan komme videre. Udkast til Helhedsplanen findes på Aalborg 

kommunes hjemmeside. Udkastet skal nu viderebearbejdes til konkrete indsatser. 

Der er nedsat et snævert naturråd omkring projektet. DOF Nordjylland er 

repræsenteret med Anton Thøger Larsen 

http://dofnord.dk/wp-content/uploads/2018/12/Forslag-til-forvaltning-af-Hammer-Bakker-3.pdf
https://www.aalborg.dk/media/9917944/udkast_hammer_bakker_helhedsplan_web.pdf
https://www.aalborg.dk/media/9917944/udkast_hammer_bakker_helhedsplan_web.pdf
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c. SEM laver oplæg til en skriftligt kommentar fra DOF Nordjylland til udkastet til 

Helhedsplan for Hammer bakker. Kommentaren sendes til bestyrelsen til 

kommentering. 

7. Fugle-folder 

a. Vi har nok af vores hvervefolder "Se på Fugle i Nordjylland" til at klare 

Fuglefestivalen og Naturmødet. Men der skal tages stilling til et genoptryk og en 

revision. Der blev stillet spørgsmål til, om folk ikke bare smed folderen væk. De, som 

havde erfaring med at bruge folderen aktivt i snakken med folk på messer og lign.,  

talte varmt for den. Den er ofte indgangen til en god snak med folk. Det blev 

besluttet at genoptrykke folderen efter en revision. BSØ og MJ kommer med forslag. 

8. Naturmøde 2019 

a. Naturmødeprogrammet er nu fastlagt, og der kommer til at være ca. 27 indslag fra 

DOF under de tre dage, Naturmødet varer. Hele programmet  kan nu ses på 

hjemmesiden eller på Naturmøde-App'en. Vi har fået en god placering af vores 75 

kvadratmeterstore stand, som har nummer 44. Arbejdsgruppen mangler at aftale de 

sidste praktiske ting omkring inventar, indretning, vagtplan osv. Det forsøges klaret 

via e-mail - ellers bliver der møde 6.5. 

b. Der publiceres 2 foldere primært rettet mod børn. En om fugle, du bliver glad for at 

kende, og en om fugle, du bliver glad for at høre. Meningen er en lille beskrivelse 

med tilhørende QR-kode som leder til mere tekst/lyd/billede. GU talte varmt for at 

bruge links til små videoer, når man skal nå børn og unge. Han påtog sig at 

producere nogle stykker, som der kunne linkes til via QR i folderen. GU, AGM og GH 

færdiggør folderne 

9. Ny kontaktperson til Aalborg kommune og Golfhuset 

a. Da BSØ flytter fra Aalborg til Gjøl, vil det være hensigtsmæssigt med en ny 

kontaktperson til Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturforvaltning som 

administrere Golfhuset. UB, som bor i Vejgård vil gerne overtage. Hun bliver også 

nøgleansvarlig. BSØ log UB laver overdragelsesforretning og BSØ informerer Lisbeth 

Stokholm i forvaltningen 

10. Eventuelt 

a. AGM: Vinderne af en fugletur på Outdoormessen skal inviteres på en sådan. Gitte 

sørger for, at de bliver inviteret til et af Rold Skov Gruppens arrangementer. Bøgerne 

på fuglebiblioteket et nu i endnu højere grad stillet op efter bibliotekernes 

systematik - vakte stor jubel hos de tilstedeværende bibliotekarer  

https://naturmoedet.dk/naturmodet-2019/program/
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b. GH: Søren Ulrich Thomsen har efterlyst en partner til at repræsentere DOF 

Nordjylland til Skovens Dag i Vesthimmerland. Kan vi hjælpe med person? Der er 

lavet en efterlysning på Facebook, og vi kunne bede ham rette henvendelse til 

Henrik Møller Thomsen (GH). 

c. AH: skal lave et udkast til handleplan for urørt skov. Bliver sendt os andre til 

orientering 

d. SEM har fået en indbydelse som kredsrepræsentant i Friluftsrådets Vendsyssel 

afdeling. Hvorfor? DOFs repræsentanter i De Grønne Råd i Brønderslev, Hjørring og 

Frederikshavn er automatisk kredsmedlemmer i FLRV, og kan deltage i f.eks. den 

årlige generalforsamling. 

Referat: Børge  

Næste møde: 12. juni 2019, kl. 19 i Golfhuset. AH tager kage med. 


