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Mødedato og -sted: 9. oktober 2019, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Gustav Urth (GU), Gitte Holm(GH), Anders 

Horsten(AH), Ulla Bryanne (UB) og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Svend Erik Mikkelsen(SEM), Morten Johansen (MJ), Anni Guldberg Madsen(AGM) 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

1. Siden sidst 

a. AAJ: Der er et udtalt ønske om, at vi laver en roll-up med gode fuglelokaliteter i 

Nordjylland. 

b. GU: Har haft møde med DR Ramasjang om arbejdsopgaver. Det er gået rigtig 

positivt. Endvidere har han nu en Rød Glente i sin fryser. Fundet under Vindmølle - 

mindre godt!  

c. GH: Bygger fuglekasser den kommende lørdag ved et arrangement i 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 se, om der er fugle i kassen. 

d. UB: Der har været holdt om erfaringer med Fuglekufferterne. Ulla vil meget gerne 

supplere med næb og fødder - send venligst til Ulla, hvis I har noget 

e. PK: Har fået en henvendelse fra modstander af Egholm forbindelsen over 

Limfjorden. Vil have vores bestyrelse til at ytre sig nu. PK har meddelt, at vi forholder 

os til fakta i sagen, når der foreligger en ny VVM-redegørelse.  

2. Nyt Medlemssystem 

a. BSØ og AGM har været på kursus I Fuglenes Hus om nyt medlemssystem og 

økonomisystem. AGM vil fortælle om Økonomisystemet på et senere møde. BSØ 

gennemgik indhold og muligheder i det nye medlemssystem, som ser ud til at 

kunne blive ganske brugbart i forhold til indsigt i medlemsskare og PR-kontakt. Det 

forudsætter dog, at det enkelte medlem også går ind og ser på/reviderer sin profil 

på "Min Side" på dof.dk: https://www.dof.dk/om-dof/stot-os/min-side. Bestyrelsen er 

enig om, at adgangslogin til medlemssystemet af hensyn til privatlivets fred kun skal 

tildeles meget få personer, her og nu: Sekretær, Kasserer og Formand. 

3. Tillidsliste/Funktionsansvarlige 

a. I forbindelse med drøftelsen og vedtagelsen af vores reviderede Organisationsplan 

skal Listen revideres. Bestyrelsen gennemgik den minutiøst og slettede en del 

https://www.dof.dk/om-dof/stot-os/min-side
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udvalg, som er uaktuelle. Flere spørgsmål om personer skal afklares. BSØ samler op 

og renskriver ny Tillidsliste.   

4. Økonomi 

a. Kassereren kunne ikke deltage i dagens møde, men havde fremsendt en status pr 

d.d. samt en oversigt over forventede udgifter resten af året. Det sidste blev 

suppeleret med, at der nok også vil komme flere udgifter til kørselsgodtgørelse. I 

indeværende år belastes regnskabet af nogle ubetalte regninger fra tidligere år, som 

vi var uden kendskab til, da de var sendt elektronisk til e-boks. Vi har ikke haft et 

CVR-nummer. Derfor har vi ikke modtaget dem. Endvidere har der været store 

udgifter til deltagelse i Outdoormessen (den deltager vi ikke i mere efter beslutning 

tidligere på året). Bestyrelsen ønsker oplyst, hvilken relation vi har til en udgift til 

Folkeuniversitetet? 

b. Der er enighed om, at vores budget er stramt, og det vil blive meget svært i de 

kommende år, når DOF Nordjyllands tilskud bliver beskåret med en tredjedel, jvnf. 

beslutning på Repræsentantskabsmødet.  

5. Naturpolitik/Nyt fra HB 

a. AH har givet anledning til mange diskussioner i HB - herunder ikke mindst i DOFs 

Naturpolitiske Udvalg - for sit synspunkt om, at der er behov for at prioritere Vild 

Natur/Rewilding højere i forhold til DOFs nuværende naturprioriteringer. AH spurgte 

derfor, om han måske har rullet for let henover at forklare sine synspunkter, så det 

kunne forstås af alle. I DOF Nordjyllands Bestyrelse er der stor sympati for AHs 

synspunkter om måden at skaffe mere biodiversitet på. De hviler på materiale fra de 

fremmeste naturforskere i Danmark. 

b. Bestyrelsen havde en lang og grundig debat, hvor mange spørgsmål og synspunkter 

blev vendt. Taler vi forbi hinanden?, tager vi ting og viden for givet?, er der en 

modsætning (falsk?) mellem klimafortalere og biodiversitets/naturfortalere? 

c. Der er enighed om, at AH skal fortsætte med at fremføre sine synspunkter i HB. 

Måske viser forløbet, at der skal tales mere roligt og gelinde om sagerne, så det ikke 

bliver et spørgsmål om at støtte det ene eller det andet fastlåste synspunkt, men at 

sørge for, at Vild Natur rykker meget "længere frem i bussen" i DOFs naturpolitiske 

arbejde. 

d. Bestyrelsen er også enige om, at vores egen "nordjyske naturpolitik" skal bygge 

intensivt på Vild Natur, men at der også skal være plads til at vi og vores 

repræsentanter i det daglige arbejde f.eks. i Grønne Råd kan beskæftige sig med 

mere natur, som ikke ligefrem er Vild. Vi drøfter de mere operationelle muligheder 
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på mødet med DOFs direktør, Sigrid Andersen, på vores fællesmøde den 14. 

november. 

6. Det Grå Fyrs Venner (Tidligere Skagen Fuglestations Venner) 

a. Vennerne ville gerne søge en pulje i Friluftsrådet for at skabe en Naturklub for børn 

og voksne omkring bl.a. Fuglestationen. De kunne ikke søge som en venneforening 

og havde derfor brug for DOF Nordjylland til at søge. Den tilladelse blev givet, og 

det er lykkedes at hente 50.000 kr. hjem til formålet. Stort tillykke. Kassereren skal 

lige se på, hvordan vi håndterer udbetaling til projektet og fører et regnskab.  

7. Besøg af Sigrid Andersen 14.11. 

a. Det praktiske arrangement sørger BSØ for, men han kan kalde på hjælp. Mødet 

foregår i Golfhuset og starter med spisning. Der vil også være kaffe og kage senere 

på aftenen. 

b. Vi vil gerne diskutere følgende: 

i. Naturpolitik lokalt/centralt - lidt længere oplæg, ved AH 

ii. Udvikling af Naturmødet m. særligt blik på 2020  

iii. Organisationen i Fuglenes Hus. Hvad kan vi forvente af få hjælp til? Hvordan 

håndterer vi sammen de mange opgaver i dagligdagen på 

lokalforeningsniveau og i de Grønne Råd/andre organiseringer? 

iv. Hvordan får vi skabt klarhed over, hvor DOF centralt lægger linjen, og hvor vi 

skal gøre det lokalt - eksempelvis udlægning af vindmøllearealer, urørt skov, 

Natura 2000-revision, Det Grønne Danmarkskort osv? Hvor lægger vi et 

håndterbart snit? 

v. Præsentere DOF Nordjyllands reviderede Organisationsplan, og hvilke emner 

vi tumler med i det daglige 

vi. Ønsker til publikationer, PR-materiale mv. fra DOF 

vii. Hvad tumler vi med i DOF centralt og i Fuglenes Hus, og har vi i DOF nogen 

ønsker til jer i DOF Nordjylland?, ved SA 

viii. mere - evt. 

8. Workshop med Naturstyrelsen/DOF om Pas-på-kortet 

a. Hver lokalforening er indbudt til at stille med 2 repræsentanter til workshoppen, 

som foregår i Randbøl den 12.11. Formålet er at lokalisere og beskytte redetræer og 

få dem registreret i Pas-på-kortet.  

b. Der var stor bekymring i bestyrelsen omkring den forventede arbejdsbyrde. Det er 

en kæmpeopgave, og endvidere har fugle det jo med at bygge nye reder, nye 

steder. Det bliver en "never ending story". Enkelte mente, at vi fik lov til at lave det 
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grove arbejde, som Naturstyrelsen egentlig burde gøre. SEM og AGM har tilbudt at 

deltage, og bestyrelsen besluttede at sende dem af sted. De tilmelder sig selv inden 

5.11.2019 

9. Folderstatus 

a. Vi er blevet bedt om at give Fuglenes Hus besked om hvilke DOF foldere, vi gerne vil 

have genoptrykt/revideret. GH havde taget eksemplarer med fra traileren. Vi 

besluttede, at vi gerne ser folderne om Fuglekasser, Den Røde Glente, Fuglefodring, 

DOF UNG, Børne Fugleaktivteter samt de tre om fuglesangen, fugletrækket og se på 

fugle genoptrykt. GH kontakter Mads Oddershede i FH om vores ønsker 

10. Skydebane i Hjørring kommune 

a. GU var blevet kontaktet af en lokal borger for at få DOFs opbakning til at forhindre 

en plan om ny flugtskydebane syd for Sønderskov. BSØ kunne fortælle, at han, som 

medlem af Det Grønne Råd i Hjørring, allerede omkring 1.9. sammen med DN, 

Hjørring har lavet indsigelse. GU blev opfordret til at henvise manden til BSØ, så han 

kunne få mere at vide. 

11. Naturråd i Mariagerfjord 

a. Naturrådet (som IKKE er det Grønne Råd) i Mariagerfjord kommune har nu 

eksisteret i 3 år, og GH, som sidder i Rådet, er blevet bedt om på DOF Nordjyllands 

vegne at evaulere, om vi har fået noget ud af at være med. GH udarbejder svar. 

12. Eventuelt 

a. GH meddelte, at hun og Jens Peter skal en uge på Skagen Fuglestation 

b. BSØ fortalte, at Flemming Ahlmann har fået et godt billede af ringene på 

Vandrefalkehunnen på Nordjyllandsværket. Det står nu helt klart, at hun stammer fra 

Sverige og er født i 2012. BSØ gav endvidere en orientering om den officielle åbning 

af Tolne Naturpark den 12.10., kl. 14-16 ved Skovpavillionen. Alle er velkomne. 

Referat: Børge  

Næste møde: 14. november, kl. 18 i Golfhuset. Dagsordenen er udelukkende mødet med 

DOFs direktør, Sigrid Andersen. 


