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Mødedato og -sted: 13. august 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), Ulla Bryanne 

(UB) og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Gustav Urth (GU) 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

1. Siden sidst 

a. AGM: Fuglebiblioteket foreslår, at vi sætter alt the, kaffe, øl, vand osv, fra vores 

forskellige foreninger og grupper på samme hylde i skabet. Så kan det være, vi får 

bund i det. Specielt sodavand og øl er ved at overskride sidste salgsdato, så snup en 

øl. Nordjyllands Fugle 2018 ligger sammen i kasse på depotet til uddeling. AGM har 

foreløbig uddelt 2 (Helle Fuglesang fra fuglekuffertprojektet og Spar Nord fond som 

tak for donation). På Fuglebibliotekets åbningsdage bliver der nu introduceret er nyt 

tiltag, nemlig gennemgang af udvalgte aktuelle fuglestemmer. De to næste står Poul 

Erik Sperling og SEM for. Henrik Christoffersen har fremstillet et par kasser til 

Vandrefalkene - opsat på Nordjyllandsværket og Kartoffelmelfabrikkens nye store 

silo. Bestyrelsen dækker naturligvis udgifterne. Forslag om, at AGM tager kontakt til 

Anton Thøger Larsen for at spørge, om hun skal kontakte Niels Uhrenfeldt for at få 

en kasse på det nye Supersygehus. Der er nu aftaler om 5 fuglekuffertbesøg, og 

bevilling bliver brugt fuldt ud (forslag om fremstilling af visitkort til projektet). AGM 

refererede kort om forslag tilm gensnoningsprojekt af Ryå ved Jerslev bro. AGM vil 

gerne have, at vi opretter en mailadresse til kassereren under hjemmesidedomænet 

"dofnord.dk". PK får det lavet. 

b. SEM: uddybede  tiltaget om fuglestemmer på biblioteksdagene. Og opfodrede os - 

inspireret af et arrangement i Det Grå Fyr - om at gå i natten og opleve Perseidernes 

tårer - masser af stjerneskud netop nu 

c. GH: Har sammen med gemalen været i Go' Morgen Danmark for at fortælle om 

"insektmobilen" - et citizenscience projekt til kortlægning af insektarter, 

populationsstørrelse osv. GH rejste spøgsmålet om Thorkild Lunds ønske om 

koordinering af arrangementer og datoer for samme mellem lokalgrupperne. 

Bestyrelsen finder, at  dette kan hæmme spontaniteten. Lokalforeningen dækker et 

meget stort geografisk område, og vi kan sagtens bære, hvis der af og til falder to 

arrangementer på samme dag.  
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d. AAJ: Deltager med vores trailer i Høstdag på Knivholt i den kommende weekend 

e. BSØ: Fulgte op på sagen fra Sønderholm kirkegård, hvor en person efter sigende har 

udgivet sig for at komme fra (repræsentere?) DOF, og som i stærke og ubehagelige 

vendinger havde kritiseret en ansat og kirken generelt for pasningen af 

kirkegårdsdiget. DOF Nordjyllands bestyrelse er fuldstændig uvidende om, hvem det 

kan være. BSØ fik en god samtale med kirkegårdslederen, og harmonien er 

genoprettet. BSØ fulgte endvidere op på spørgsmålet om reservatgrænser i 

Ulvedybet. Der er ingen tvivl om, at de mange fuglefolk, som benyttede diget til at 

komme frem til Lille Gulben tidligere på sommeren, har befundet sig på forbudt 

område. 

2. Ønsker til kurser for lokalforeningsbestyrelsen i DOF-regi. 

a. Henvendelse fra DOFs direktør. Vi har pt. ingen aktuelle behov. PK meddeler dette til 

Sigrid Andersen 

3. Sager til drøftelse med Sigrid Andersen på et kommende bestyrelsesmøde. 

a. Vi vil gerne drøfte det naturpolitiske område, og herunder ikke mindst 

ansvarsfordelingen mellem central og decentral DOF. Sager kører frem og tilbage, 

og vi føler, at DOF centralt skubber væsentlige og principielle afgørelse ud til de 

lokale. Det er helt forkert. DOF centralt må have en hel klar politik f.eks. på 

vindmølleområdet, urørt skov, rewilding osv. osv.  

b. Vi vil også gerne drøfte Naturmødets fremtid samt DOFs behov for lokalkonsulenter. 

c. Vi inviterer Sigrid til oktober- eller november bestyrelsesmødet (PK), og sagen 

genoptages på septembermødet - alle tænker over flere ting til drøftelse. 

4. Deling af ansvar for Naturmødet planlægning og afvikling 

a. BSØ ønsker at aftrappe ansvarsområdet, og egentlig helst overlade Naturmødet til 

andre bestyrelsesmedlemmer. Enighed om at samle arbejdsgruppen, som udvides 

med UB for at finde en ny fordeling. BSØ indkalder til møde 

5. Organisation 

a. Vores nuværende organisation var genstand for en intens drøftelse på 

bestyrelsesseminaret. Der er behov for at styrke indsatsen i en del underudvalg, 

ligesom flere synes, at den nuværende organisationsplan er svær at aflæse, og 

måske ikke præcist udtrykker, hvad vi sammen mener. Dog var der enighed om, at 

notaterne og forslagene fra seminaret på mange måder ligner den nuværende 

organisation i den grundlæggende tankegang. Der er derfor enighed om, at AGM 

og BSØ forsøger at sammenskrive en ny organisation, som bygger på det bedste fra 

begge forslag, og som vi alle kan se os selv i. 
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6. BioBlitz i Store Vildmose og Slotved skov 

a. SEM kunne fortælle om en Bioblitz, som han er involveret i. Den forgår i dagene 23.-

25.8., og man kan melde sig til at være med. Fredag deltager en del skoler i 

Vildmosen og lørdag-søndag er det de voksne i Slotved Skov. BSØ lægger 

arrangementet (Jan Skrivers tekst) på hjemmesiden (publiceres søndag 18.8.). Herfra 

kan man linke til tilmelding. TV2Nord og Nordjyske dækker arrangementet. 

7. 25 punkter urørt natur 

a. Burde egentlig være et centralt DOF tiltag at udpege steder til urørt natur. Vi gør 

forsøget her i Nordjylland. AH har bolden, så send gerne dine forslag til ham. Senere 

koordinerer han med PK og GH om et oplæg til bestyrelsen. Et udgangspunkt kunne 

være, at tænke over, hvor i Nordjylland , vi har vigtige fugle, vi skal passe særligt på 

og så sammenkæde med forslag til urørt natur. 

8. Mosens Dag 

a. Den 1.9. deltager vi i Mosens Dag i Lille Vildmose. GH er koordinator. Der samlet et 

hold til at dække hele dagen. Vi skal stå i Fugleskjulet ved Birkesø og kører det store 

udtræk i stilling med bannere, foldere, konkurrencer, fugleguidning osv. Traileren er 

bestilt (skal køres til GH bagefter for vinteren). BSØ medbringer 2 af Gråmejsernes 

teleskoper. Gitte ansøger Naturbutikken om sponsorgave til børnekonkurrencen. 

9. Hæderspris 

a. Bestyrelsen besluttede at lave en indstilling, som fremsendes til hædersprisudvalget 

i DOF. AGM udformer og PK sender på DOF Nordjyllands vegne. I sagens natur, og i 

respekt for hædersudvalgets arbejde og den pågældende person, vil der ikke blive 

oplyst mere om sagen. 

10. Eventuelt 

a. GH: den 13.10, kl. 10.30-12.00 deltager Thorkild Lund, Jens Peder og GH i et 

arrangement ved Lille Vildmosecenteret. Børn skal bygge fuglekasser, der fortælles 

om de fugle, som kan tænkes at bebo dem, de forsynes med barnets navn, og 

sammen sættes kasserne op i "Det Vilde". Børnene får lyst til at komme tilbage for 

at, om der er fugle i kassen. 

b. BSØ: Den 19.8. afholdes der møde i Lille Vildmose mellem bla. Aalborg kommune, 

specialister fra Fugleværnsfonden, Aage V. Jensens Naturfond, Jan Skriver og 

Thorkild Lund. Formålet er at gøre noget for at forhindre tilgroning af de tre 

kunstige yngleøer i Birkesø. Det ser rigtig skidt ud lige nu. 

c. PK: Det har været sløjt med artikler på hjemmesiden her i sommer. Spurgte 

"provokerende" om vi skal nedlægge den og kun satse på Facebook. BSØ erkendte, 



          
DOF NORDJYLLAND - Bestyrelsesreferat                          

_______________________________________________________________________________________ 
 

 4 

at der var få nye artikler, men det vil komme, nu efteråret er i gang. Måske skal vi 

sætte gang i "tvungne" artikler igen? Stor opbakning til at fortsætte vores gode 

hjemmeside. PK og AGM skal til kursus i regnskab og nyt medlemskartotek den 28.9. 

PK må melde afbud. BSØ tager af sted i stedet for. På næste møde skal vi drøfte 

vores beskårede budget fra 2020. AGM laver oplæg om budget/regnskab. 

d. AGM: skriver til kommunerepræsentanter om, at vi meget gerne vil se dem til 

bestyrelsesseminaret næste år, og vil samtidig spørge dem, om de har emner, de gerne vil 

drøfte med bestyrelsen her og nu. 

 

Referat: Børge  

Næste møde: 5. september 2019, kl. 19 i Golfhuset. GH tager kage med. BSØ må melde 

afbud. 


