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Generalforsamling i DOF Nordjylland 

 lørdag, den 2. februar 2019 på Knivholt Hovedgård, Frederikshavn. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

a. Bestyrelsen foreslog Torben Fisker-Rasmussen. Der var ingen andre kandidater, så 

Torben kunne indtage dirigenthvervet og takkede for tilliden. Dirigenten 

konstaterede at alle formalia i forhold til generalforsamlingens lovlighed var i orden, 

og oplæste derefter dagsordnen, som forsamlingen godkendte 

2. Beretning for lokalafdelingens virke 

a. Formand Peter Lund Kristensen startede med at oplyse, at den skriftlige beretning 

var at finde på DOF Nordjyllands hjemmeside. Derefter fremdrog formanden de 

vigtigste ting fra den skriftlige beretning krydret med glimrende og illustrative fotos. 

Undervejs supplerede bestyrelsesmedlem Svend Erik Mikkelsen med oplysninger om 

projekter i Store Vildmose samt DOFs satsning på at styrke punkttællingsarbejdet. 

Der vil bl.a. blive holdt medlemsmøde de 2.4.2019. 

b. Herefter var der debat om beretningen 

i. Vagn Gjerløv spurgte om ikke det var muligt at kanalisere det store 

engagement fra AtlasIII ind i et fokuseret arbejde omkring naturpolitik 

generelt? Børge Søndergård fortalte, at Bestyrelsen netop nu havde fastsat 

en weekend i marts til et seminar med fokus på naturpolitik, hvor også 

tillidsfolk, der arbejder med naturpolitik f.eks. i de Grønne Råd, var indbudt. 

Der er klart et behov for et større fokus på dette arbejde. Peter Lund 

Kristensen fulgte op med, at DOF centralt mest arbejder i forhold til Regering 

og statsadministration. Der var behov for, at DOF også gav støtte og hjælp til 

arbejdet med naturpolitikken lokalt.  

ii. Carlo Pedersen nævnte, at det var vigtigt at bruge DOF-Basen noget mere i 

det systematiske arbejde med naturpolitik. 

c. Dirigenten satte beretningen til afstemning, og den blev enstemmigt vedtaget. 

d. Formanden sluttede dette punkt med at bede Poul Erik Sperling om at komme op til 

sig. Formanden fremhævede Poul Eriks fantastisk store arbejde i DOFs Bestyrelse, og 

som en af fædrene til oprettelsen af DOF Nordjylland. Han overrakte Poul Erik en 
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boggave, hvorefter forsamlingen spontant rejste sig og gav Poul Erik en lang 

klapsalve. Poul Erik blev så rørt, at han glemte at sige nogle ord. Med dirigentens 

tilladelse bringes de her i referatet: "Jeg vil gerne sige en stor tak til DOF-Nords 

generalforsamling for den stående applaus og gaven ved min udtrædelse fra 

bestyrelsen.  Jeg var kommet med i for meget DOF-arbejde, så jeg havde over 45 

mødedage om året med DOF-ting, og jeg vil også gerne kunne tage på fugleture i 

naturen, når det er godt vejr. Så derfor trak jeg mig fra bestyrelsen og 

repræsentantskabet (+bestyrelsen for Skagen Fuglestation). Jeg forsætter dog for fuld 

kraft med GråmejserNord gruppen og Biblioteksudvalget, så I kommer stadigvæk til at 

se en del til mig derude. Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for godt 

samarbejde, og for opbakning til mine mange ideer som gråmejsegruppen, åbent 

fuglebibliotek, trailer/telt og mange andre ting. Poul Erik Sperling". 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

a. Kasserer Svend Erik Mikkelsen fremlagde det reviderede regnskab, som viste 

indtægter for 83.586,04 kr. og udgifter for 91.128,13kr. Året giver altså et underskud 

på 7.542,09 kr. Til gengæld har lokalgrupperne og Biblioteksudvalget et overskud på 

11.485, 93 kr. Foreningens beholdning er ved udgangen af 2018 på 115.538,72 kr. - 

heraf udgør lokalforeningernes og Biblioteksudvalgets beholdning 31.705,73 kr. Der 

var ingen kommentarer til regnskabet. 

b. Dirigenten satte regnskabet til afstemning og det blev enstemmigt vedtaget. 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

a. Kassereren forelagde et budget, som er fastsat til 40.500 kr., hvilket er 2000 kr. mere 

end i 2018. Det blev bemærket, at udgifter til klagesager kan stige med foreningens 

stigende engagement i naturpolitik generelt. Måske må Hovedforeningen indover til 

at dække nogle flere udgifter, da det jo ofte er af landsdækkende interesse. Der var 

dog stor optimisme, da DOF Nordjylland er godt polstret økonomisk. Gitte Holm fra 

bestyrelsen efterspurgte ideer til formidling og hvervning, så er vi parate til at ofre 

flere penge på det. Vagn Gjerløv rejste spørgsmålet, om man fra Hovedforeningens 

side er ud efter at beskære tilskuddet til lokalforeningerne. Børge Søndergård kunne 

berette, at der på det seneste Repræsentantskabsmøde var startet en debat om, 

hvordan man skaffer en bedre økonomi til de 3 A-fuglestationer. Her er der 

sandsynligvis brug for ca. 450.000 kr. Der var på Repræsentantskabsmødet 

forståelse for at drøfte, hvordan lokalforeningstilskuddet kunne bidrage til dette. Der 

er opbygget ret store formuer i de enkelt lokalforeninger, og meningen er vel at 

pengene skal "arbejde". 
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b. Dirigenten satte budget 2019 til afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget. 

c. Herefter optrådte kassereren med sit traditionelle årlige lune "benspænd". I år var 

det oplæsning af Niels Hausgaards digt om "Skadeungen", som blev frembragt på 

formfuldendt vendelbomål - hvilket gjorde at enkelte deltagere ikke fattede en dyt. 

Men stort bifald bragede atter i mod  Svend Erik Mikkelsen. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. Status på bestyrelsen: Bestyrelsen er fuldtallig ved udgangen af 2018. Dog har Poul 

Erik Sperling valgt at stoppe midt i sin valgperiode, hvorfor suppleant Aase Jensen 

er indtrådt i hans sted. Aase vil være på valg på generalforsamlingen i 2020. Preben 

Gulbæks valgperiode er udløbet, men han ønsker ikke at genopstille. 

b. I følge vedtægterne skal der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer for en to-årig periode 

i ulige år (Vedtægternes §4, stk.5), samt 2-5 suppleanter for et år (vedtægternes 

§5,stk2). 

c. Bestyrelsen foreslår følgende kandidater: Peter Lund Kristensen (genopstiller), 

Gitte Holm (genopstiller), Brian Skræm (genopstiller), Børge Søndergård 

(genopstiller), Morten Johansen (nyopstiller) Ulla Bryanne (nyopstiller) og Gustav 

Urth (nyopstiller).  

d. Dirigenten bad kandidaterne om at præsentere sig, og der blev nedsat et 

stemmeudvalg på tre personer til den derefter gennemført skriftlige afstemning. 

e. Til de 5 bestyrelsesposter blev valgt: Peter Lund Kristensen, Gitte Holm, Børge 

Søndergård, Morten Johansen og Gustav Urth.  

f. Dirigenten foreslog, at de to øvrige indtrådte som suppleanter i den rækkefølge, de 

er valgt. Ulla Bryanne var villig til at påtage sig posten som suppleant. Brian Skræm 

meddelte, at da han efter 2 års arbejde i bestyrelsen ikke kunne opnå direkte valg, 

ville han drage den naturlige konsekvens og med øjeblikkelig virkning trække sig fra 

alle sine tillidsposter i DOF Nordjylland, Skagen Fuglestations bestyrelse samt DOFs 

Fuglestationsudvalg (FSU) samt sige nej tak til den tilbudte suppleantpost. 

g. Dirigenten konstaterede derefter, at der så manglede mindst 1 kandidat mere til 

suppleant og efterspurgte nye kandidater. Der var ingen, som meldte sig. 

Generalforsamlingen godkendte herefter, at der køres videre med 1 suppleant frem 

til næste valg i 2020, da Bestyrelsen altid har den mulighed i følge vedtægterne at 

supplere sig løbende, hvis den får behov herfor. 

6. Valg af revisor. 
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a. Der blev forslået genvalg af foreningens mangeårige revisor Niels Eriksen. Han blev 

valgt. 

7. Valg af medlemmer til DOF's Repræsentantsskab (i ulige år) 

a. Bestyrelsen forslog Peter Lund Kristensen, Gitte Holm og Børge Søndergård. Der var 

ikke andre kandidater, så de er valgt for den næste 2 årige periode. 

8. Eventuelt 

a. Formanden blev bedt om at forklare hvor mange udvalg og grupper, vi har. Det 

gjorde han ved bl.a. at nævne de stående udvalg under bestyrelsen. Biblioteks-, 

Trailer- og GråmejserNord-udvalget. Han nævnede lokalgrupperne i Frederikshavn, 

Aalborg og Rold Skov. I øvrigt blev der henvist til "tillidsmandslisten" med navne 

over de folk, som varetager opgaver i DOF Nord. Den kan findes på hjemmesiden. 

b. Dirigenten konstaterede den store magt, som generalforsamlingen har over 

udviklingen og beslutningerne i foreningen. Dette burde få endnu flere til at deltage 

i generalforsamlingerne. 

c. Anni Guldberg slog et slag for, at vi sammen skulle give hinanden håndslag på, at vi 

på næste generalforsamling var 1000 medlemmer i DOF Nordjylland 

d. Svend Erik Mikkelsen vil foreslå, at vi bl.a. kan skaffe flere medlemmer ved at sætte 

et projekt i søen, der kunne kaldes "Lån en ornitolog", hvor almindelige haveejere, 

skovbrugere, landmænd kunne få vores hjælp til at kortlægge, hvad de har på deres 

grund. Mogens Damm fulgte op med at forslå, at vi hver især i andre 

sammenhænge, hvor vi kommer, snakker fugle. Han gjorde det f.eks. i Golfklubben 

e. Mogens Larsen spurgte til den skamfering af brinkerne ved Ryå, som vi har kunnet 

konstatere i forbindelse med landbrugets og visse kommuners ønsker om at føre 

vandet hurtigere væk. Kan man forvente, at det vil ske helt til udløbet i Limfjorden. 

Svend Erik Mikkelsen mente i hver fald ikke, at Aalborg kommune ville springe på 

den galej. Vagn Gjerløv kunne fortælle, at han har dokumenteret skamferingen både 

i nogle dias samt billeder taget fra drone. Anton Thøger Larsen kun supplere med at 

landbruget selv har skylden for oversvømmelserne. Dels gennem deres opdykning 

og deres afgrøftning. Brinkerne er faldet med 1,5 meter i forhold til tidligere tider, 

men åen har den samme vandføring. Der er et meget svagt fald på hele strækningen 

til Limfjorden. Det hjælper ikke at grave åen dybere - den vil ikke løbe hurtigere, da 

koten er så høj ved udløbet. 

f. Thorkild Lund fortalte om Ørnens Dag i Lille Vildmose den 24.2. fra 10-14. Der kan 

sagtens bruges flere folk, så kontakt Thorkild, hvis I kan give en hånd med. 

http://dofnord.dk/wp-content/uploads/2018/07/Tillidsposter-DOF-Nordjylland-august-2018.pdf
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Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen nu kunne afsluttes og takkede for god ro og 

orden. Formanden takkede dirigenten for god og myndig styring. Derefter kaldte han på Brian 

Skræm, takkede ham varmt for indsatsen i bestyrelsen og overrakte ham en boggave.  

Referent: Børge Søndergård 

Referatet er godkendt af dirigenten den 4. februar, 2019 

 

Regnskab 2018: 

 

 

 

Budget 2019: (se næste side) 
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