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Generalforsamling i DOF Nordjylland 

 Lørdag, den 8. februar 2020 på Skillingbro Naturskole, Skørping. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

a. Bestyrelsen foreslog Niels Eriksen. Dirigenten konstaterede at alle formalia i forhold 

til generalforsamlingens indkaldelse og lovlighed var i orden i følge vedtægterne, og 

han oplæste derefter dagsordnen. Der var modtaget ét indkommet forslag, som 

behandles under pkt. 7. Valg af Repræsentanter foregår kun i ulige år, hvorfor 

punktet ikke er på dagsordnen. Forsamlingen godkendte dagsordnen. 

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 

og videoklip.  

b. Dirigenten spurgte, om der var kommentarer til beretningen. Et enkelt medlem 

ønskede at udtrykke sin ros til  bestyrelsens arbejde, men ellers var der ikke 

yderligere kommentarer, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen 

havde taget beretningen til efterretning. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

a. Kasserer Anni Guldberg Madsen fremlagde det reviderede regnskab for 2019, som 

ved årsafslutningen udviser et underskud på kr. 3081,73. Det skyldes først og 

fremmest, at der har været koks i Statens inddrivningssystem de senere år, så en 

elektronisk rykker fra Aalborg kommune var havnet i digitalt limbo. DOF 

Nordjyllands og lokalafdelingernes samlede beholdning ved årets udgang udgør 

dog kr. 105.277. 

b. Dirigenten efterlyste kommentarer til regnskabet. Det blev nævnt, at Bestyrelsen 

udviser sparsommelighed, f.eks. lånte vi Toftehuset gratis til vore seminar. Der blev 

spurgt ind til, hvorfor vi samler så stor en formue op? Kassereren svarede, at det var 

godt at have noget på kistebunden, da DOFs tilskud til lokalforeningerne falder med 

godt kr.10.000 fra 2020.  

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



          
DOF NORDJYLLAND  
_______________________________________________________________________________________ 
 

 2 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

a. Kassereren forelagde et budget for 2020, som pga. det reducerede tilskud fra DOF 

er meget stramt. Det bliver ikke lettere af, at vores bank nu tæppebomber os med 

afgifter og negative renter, som æder mellem10% og 15% af vores rådighedsbeløb. 

Det er helt uantageligt, og vi undersøger pt., om vi kan få bedre vilkår ved at skifte 

bank.   

b. Der budgetteres med et driftsunderskud på ca. 4.000 kr. i 2020.  

c. Dirigenten overgav budgettet til behandling og kommentarer. Der blev spurgt ind 

til, hvorfor DOF nedsætter sit tilskud. Bestyrelsen forklarede, at DOF har ønsket også 

at prioritere de 3 A-fuglestationer med kontingentmidler. Tidligere fordeltes 10% af 

kontingentet til lokalafdelingerne alene. Det er nu blevet hævet til 12%, men af 

dette får lokalafdelingerne kun de 7%, mens A-fuglestationerne får 5%. Et medlem 

spurgte, om vi som lokalafdeling havde lov til at fastsætte et tillægskontingent. Det 

kunne der ikke svares konkret på, da spørgsmålet, Bestyrelsen bekendt, aldrig har 

været aktuelt i DOF. Andre medlemmer foreslog, at man trak på vores store 

beholdning. Anders Horsten, som sidder i Hovedbestyrelsen (HB) kunne fortælle, at 

HB undersøger kontingentsatser i fugleorganisationerne i vores nabolande. 

Danmark har et billigt kontingent, som måske bør sættes op.  

d. Generalforsamlingen har gennem en del år været forkælet med den tidligere 

kasserer Svend Erik Mikkelsens lune vendelbo "benspænd". Den nuværende kasserer 

havde aftalt, at det skulle forsamlingen ikke snydes for. Så Svend Erik underholdt 

med Niels Hausgaards "Februar", som han oven i købet fremdrog i sang! Teksten var 

heldigvis på overheaden på både vendelbo- og rigsmål. Der var vild jubel og 

applaus efter dette indslag. 

e. Dirigenten satte budget 2020 til afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. Status på bestyrelsen: Bestyrelsen var fuldtallig ved udgangen af 2019.  

b. Der skal i følge vedtægterne i lige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer for de næste 

2 år - og mellem 2 til 5 suppleanter for 1 år. Bestyrelsen havde (gen)opstillet Aase 

Jensen, Anni Guldberg Madsen, Svend Erik Mikkelsen, Anders Horsten og Ulla 

Bryanne. Der var ikke flere opstillede. Ulla Bryanne havde tilbudt at lade sig vælge 

som 1. suppleant, hvorefter valget kunne afvikles som fredsvalg, og de ovenfor 

nævnte personer blev følgelig er valgt. 

https://www.musixmatch.com/lyrics/Niels-Hausgaard/Februar
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c. Bestyrelsen kan efter vedtægterne på eget initiativ supplerer sig Iøbende. Efter 

generalforsamlingen meldte Claus Midtgaard fra Aalborg sig interesseret i at blive 

2. suppleant. Claus indbydes til næste bestyrelsesmøde.  

6. Valg af revisor. 

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

valgt. 

7. Indkomne forslag 

a. Bestyrelsen fremlagde "Et vildere Nordjylland - en naturpolitisk vision for DOF 

Nordjylland" til generalforsamlingens drøftelse og beslutning. 

b. Anders Horsten fremlagde forslaget, i det han også trak linjer til det oplæg om 

rewilding, som Camilla Fløjgaard holdt som oplæg til selve generalforsamlingen: 

i. Vi ønsker at fokusere vores naturpolitik skarpere - fortælle hvad DOF står for 

ii. I visionen er der tre overordnede mål: 20 % af landarealet i Nordjylland til 

vild og selvforvaltende natur, 10% af landarealet til natur, som forvaltes og 

plejes med mere traditionel naturpleje - og resten til land- og skovbrug, som 

skal være effektivt, men samtidigt miljø- og klimavenligt. 

iii. Vores vision er på forkant, men ikke nødvendigvis kontroversiel. Regeringen 

arbejder med en naturpolitik, som meget ligner vores forslag. 

Europaparlamentet vil afsætte 30% til vild natur, FN siger 30% af jorden til 

stor biodiversitet 

iv. To af de største folk på området, Ejrnæs og Rahbek, har været til møde i 

Miljø- og Fødevareministeriet, hvor de har anbefalet: 

1. Mere plads, 20% sammenhængende naturarealer 

2. "Brandmandens lov" - beskyt først levesteder frem for ny pløjejord 

3. Bevar de små naturarealer - lig vores forslag om de 10% 

4. Fagligheden skal højnes 

5. Begræns udvaskning og lufttransport af næringsstoffer 

c. Der fald følgende bemærkninger til forslaget fra deltagerne: 

i. Kan Tolne skov Naturpark betegnes som et vildt naturområde, nu det er 

Naturpark? Svaret er nej. Naturpark er en betegnelse for tilgængelighed til 

natur i Friluftsrådets terminologi 

ii. Flot at DOF Nordjylland er på forkant i forhold til mange andre. Vi har også 

brug for mere plads til natur 

http://dofnord.dk/wp-content/uploads/2020/01/Et-vildere-Nordjylland_header.pdf
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iii. Rewilding diskuteres meget i dag. Fantastisk ramme, som I har skabt med 

oplægget. Vi bør vedtage papiret som rammevision og tage mere 

dybtgående diskussioner, når vi skal til at kigge på påtænkte handlinger  

iv. Flot vision, men det bliver dyrt. De mangler penge i Naturstyrelsen, så det 

bliver en sej kamp. DOF Nordjylland bør også gå aktivt ind i lokale 

naturplejeinitiativer 

v. EU er på vej til at fordoble sit tilskud 

vi. Hvad betyder ordet "oprindelighed", som anvendes i visionen? 

vii. Hvordan får vi landmændene med? - der må være fællesemner 

viii. Gør målet klart - hvad vil vi have? - vådområder kræver også pleje. Hvad 

med Viben? 

ix. Vi tænker for meget i Guldaldermalerier og landbruget fra 1800 til 1950. Det 

påvirker vores rationalitet. Vi har ikke et landskabsmål om så og så mange 

Viber. Nej, nogle arter vil gå tilbage i (mere naturligt?) antal med vores 

forslag - men til gengæld får vi skabt leverum til flere arter - en større 

diversitet, dynamik og variation. 

x. De træer vi haft i landskabet er blevet til skov, og vi har glemt at der var 

meget mere dynamik i tidligere naturlig landskaber, hvor der var balance 

xi. Landbruget vil gerne have vandet væk.  

xii. Landbrug for sig - og 30% af landarealet til natur - vi må skille det ad! 

xiii. Landbrug og Fødevarer er gået sammen med DN om at skaffe 100.000 ha til 

natur 

xiv. Jeg tror ikke på at visionen vil lykkes - vi skal kæmpe med og for de små 

områder 

xv. Skuffet over at samarbejde med landbruget ikke fylder mere i visionen. Vi 

kan komme langt med at snakke om gode løsninger (ikke golde 

"faunastriber!") i en dialog med dem 

xvi. Samarbejder er i gang - f.eks. i Mariagerfjord kommune 

xvii. Jeg anbefaler, at vi siger ja til forslaget til ny vision 

xviii. Gode kommentarer, I kommer med - bestyrelsen tager gerne positiv dialog 

med landbruget - vi tager det med i handlingsplanen til visionen 

xix. Er "et vildere Nordjylland" i pagt med DOFs generelle vedtægter om 

formålet med vores arbejde? Altså i forhold til det, vi nu vil! 

xx. Det er den rigtige vej at gå. Hvis ikke det er i overensstemmelse med DOF i 

dag, så må DOF ændre holdning 
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xxi. Har vi en fobi i forhold til at samarbejde praktisk med andre organisationer. 

Er vi berøringsangste i forhold til mindre/lokale naturplejeinitiativer? 

xxii. Vi skal have fortalt den positive historie om denne vision. Pressen vil hellere 

have de negative historier. Foreslår, at visionen snarest sendes som 

pressemeddelelse til medierne 

xxiii. Den overordnede målsætning er vigtig. Personligt vil jeg satse på indsats i 

"de 10%". Bedre natur og korridorer i landskabet, hvor jeg arbejder med 

LandboNord. Naturrådet fortsatte arbejdet på deres initiativ, og landmænd 

vil nu tilbyde jord til projektet. Vi skal videre den vej. I Hjørring arbejder 12 

landmænd efter sigende med jordfordeling 

d. Dirigenten spurgte om man skulle tage visionen med tilbage i Bestyrelsen og 

indarbejde de faldne kommentarer og forslag. Børge Søndergård fra Bestyrelsen 

havde noteret forslagene, og han anbefalede kraftigt, at generalforsamlingen i dag 

vedtog visionen, som den foreligger nu. Det er netop en overordnet vision. Den 

skal i den kommende tid udvikles med en handlingsplan, som vil inddrage de 

faldne kommentarer, og hvor også vores tillidsfolk i kommunerne med flere vil blive 

inddraget 

e. Dirigenten satte herefter "Et vildere Nordjylland - en naturpolitisk vision for DOF 

Nordjylland" til afstemning. Den blev enstemmigt vedtaget. 

 

8. Eventuelt 

a. Svend Erik Mikkelsen: I forbindelse med min formidling til landbruget har jeg 

påtaget mig at skrive én artikel om fugle og natur om måneden til den lokale 

Vodskov ugeavis. Det har givet en vældig respons med den første artikel. Lad os 

bruge de lokale aviser til at nå den brede befolkning 

b. Anni Guldberg Madsen: Præsenterede kort projekt Fuglekufferter til børnehaver. Vi 

kan godt bruge nogle flere, som har lyst til at gå ud. Kontakt Anni eller Ulla fra 

Bestyrelsen - helt uden bindende forpligtelser. 

c. Esben Sloth Andersen: Vi var nogle stykker, som var til konference i Randbøl om 

beskyttelse af redetræer. Kommer der en artikel på hjemmesiden? Ja, Anni kommer 

med en 

d. John Christensen slog til lyd for at indføre en mentorordning, hvor garvede 

medlemmer stillede sig til rådighed for nyindmeldte. Forslag: samle 4 folk i en bil to 

gange det første medlemsår. Kør ud og lær fra jer til en lille men stærkt interesseret 

gruppe. Bestyrelsen tager forslaget med på et kommende møde 
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e. Carl Jørn Andersen ville gerne tilbyde assistance til området Landbrugsforeninger og 

DOF 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen nu kunne afsluttes og takkede for god ro og 

orden. Formanden takkede dirigenten for god og fin styring.  

Referent: Børge Søndergård 

Referatet er godkendt af dirigenten, Niels Eriksen, den 10. februar 2020 


