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Mødedato og -sted: 9. marts 2020, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg. 

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

Horsten(AH), Ulla Bryanne (UB), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Morten Johansen (MJ), Anni Guldberg 

Madsen(AGM), Claus Midtgaard(CM) og Børge Søndergård(BSØ). Charlotte Speich deltog som 

workshopleder. 

Afbud: Ingen 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

Dagsorden: 

1. Goddag og velkommen til Claus Midtgaard 

a. PK bød Claus Midtgaard(CM) officielt velkommen til bestyrelsesarbejdet, idet han 

pointerede, at CM, som suppleant, nyder de samme rettigheder og pligter i 

bestyrelsessammenhæng som de øvrige af bestyrelsesmedlemmer. CM tilbød sig 

efter generalforsamlingen i februar som 2. suppleant, hvilket vi i bestyrelsen er 

meget glade for. CM fortalte, at han havde kigget fugle siden sin barndom, men at 

han først rigtig blev vakt på et kursus i 2012, hvor AH havde deltaget med oplæg. 

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort. BSØ opdaterer hjemmeside med 

CM og sender organisationsplan samt tillidsliste til ham. 

2. Idéudvikling på fremtidig kommunikations- og formidlingsstrategi v. Charlotte 

Speich 

a. Bestyrelsen er enige om, at det næste strategiske indsatsområde skal være en ny 

kommunikations- og formidlingsstrategi. Til at igangsætte en idé-generering havde 

AH bedt Charlotte om at køre en god times workshop med os. Den foregik ved, at 

alle spillede ind med tanker og ideer på emnet, som blev skrevet ned på post-its og 

sat op på en tavle i noget, man med god ret kunne kalde et "udvidet soduko-

skema". Ved at placere centrale ideer i midten af hver sin soduko, kunne man fylde 

på med nye ideer i forhold til den centrale idé. Det gav strukturering på en vældig 

masse ideer. AH sammenskriver og sender til BSØ. Bestyrelsen skylder Charlotte stor 

tak og nogle flasker rødvin, som formanden desværre havde glemt derhjemme. 

3. Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder 

a. Følgende datoer blev vedtaget. Navnet i (parentes) medbringer kage til mødet: 16.4. 

(MJ), 20.5.(AH/GH), 18.6.(UB), 25.8.(AAJ), 29.9. (GU), 29.10.(SEM), 25.11. (AGM), 15.12. 
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(kan muligvis aflyses), 7.1.2021 (PK). Der afholdes Generalforsamling den 13.2.2021 i 

Golfhuset. Ansvarlig for praktisk arrangement: Aalborggruppen. 

4. Et vildere Nordjylland 

a. Der arbejdes videre med vores Naturpolitik og en konkret handlingsplan til denne 

på bestyrelsens strategiseminar den 28.-29.3.2020.  

b. To dage efter bestyrelsesmødet blev det, efter den dramatiske optrapning af 

indsatsen mod spredning af CORONA virus, besluttet at aflyse strategiseminaret. 

Der tages senere stilling til dato for nyt strategiseminar. 

5. Seminar i Tofte Skov 

a. Vi besluttede under indtryk af den begrænsede økonomi at lave maden selv til alle 

måltider. AH/GH står for den praktiske planlægning af seminaret. BSØ udsender til alle 

deltagere. 

b. Strategiseminaret er senere blevet aflyst - se pkt. 4. 

6. DOF's Rammestrategi 2021-24 

a. Hovedbestyrelsen har besluttet at iværksætte en proces omkring skabelsen af den næste 

Rammestrategi, som bl.a. involverer lokalafdelingerne. Vi forventes inden 25.4. at komme 

med forslag, og vi besluttede, at tage det op på Strategiseminaret. Dette er imidlertid 

aflyst, se. pkt. 4. 

b. BSØ fremhævede, at vi ikke behøver at komme med mange forslag, men f.eks. kunne 

koncentrere os om ny naturpolitik og indsatsen for børn og unge. Der var også modtaget et 

oplæg fra DOF Storstrøm, som kunne bruges som udgangspunkt, eller som vi måske kan 

tilslutte os. BSØ vil påtage sige at komme med et oplæg til næste bestyrelsesmøde den 

16.4. 

7. Siden sidst 

a. AGM: Har skrevet til Naturstyrelsen Vendsyssel vedr. redetræer. Bjarke Huus Jensen vil 

gerne indkalde til møde. NS plejer at samarbejde med Ejner Flensted og Jan Tøttrup. 

b. SEM: En gymnastikforening i Brønderslev vil gerne på en fugletur. SEM vil gerne tage den.  

Hjørring Kommune er tovholder i et projekt om udtagning at landbrugsjorde der er 

urentable i samarbejde med Landbo nord. Tovholder for projektet er Teknik og 

miljøudvalget ved Laus Gro Nielsen som den centrale medarbejder. . 

c. MJ: Sammen med BSØ ser han nu på revision af hvervefolderen. BSØ er kommet med nye 

forslag til det oplagt forkerte, men vi ønsker at se på en generel fornyelse. Folderen skal 

være klar til Naturmødet. 

d. PK: Henrik Weidling (næstformand i DOF) har informeret PK om, at han sammen med en 

repræsentant fra SEGES deltager i møder med centrale svine- og kvægbønder fra 

LandboNord. Det drejer sig om at gøre mere for naturen/fuglene i Agerlandet. Vi er lidt 
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overasket over, at henvendelsen ikke er gået til os, da vi arbejder tæt sammen med 

LandboNord både tidligere og pt. med Det Grønne Danmarkskort. 

e. UB: Har set millioner af Kvækerfinker sammen med AGM i Midtjylland. Har haft en 

spændende og speciel oplevelse sammen med AGM med fuglekuffertbesøg hos 

centerklassen på Filstedvejens Skole. Det er en klasse med mentalt handicappede børn. 

f. BSØ: fortalte, at han stiller op til bestyrelsen i Gjøl Natur- og Kulturcafé. I det regi starter 

han tilbuddet "Gjøl - vi kigger på fugle", som vil arrangere fugleture og andre 

fugleoplevelser. BSØ vil sørge for, at vores og GråmejserNords ture og møder omtales i 

oversigterne i medlemsbladet Fugle & Natur. 

g. GH: Har haft Havørn ved Madum Sø, og har solgt sit hus på Søbakken. Skal derfor 

midlertidigt bo noget trangt og savner plads til den naturbakke, som skal med på  

Naturmødet. Vi talte om, at den måske kunne stå i Golfhuset et stykke tid. 

h. AH: Har holdt oplæg om vild, urørt natur for SEGES på en plantekongres. Der har været en 

fin pressereaktion på vores nye Naturpolitik. Det har bla. skabt kontakt til Emilie fra P4, 

som vi bare kan kontakte med fuglehistorier, så vil hun gerne tage dem - hun er dog kun 

ansat frem til efteråret. Der har været en naturtur i Riise Skov, og GH og AH er kommet 

med i en gruppe, som skal udarbejde en Naturplan for området. Der har været møde i NS 

Himmerland. GH supplerede med, at hun havde skrevet om vores nye Naturpolitik til 

Socialdemokratiet i Mariagerfjord samt i Region Nordjylland. 

i. PK: på spørgsmålet om, hvorvidt man skal bede om lov til at sende Naturpolitiken til 

pressen og til enkeltpersoner - politikere og andet godtfolk - så er svaret lysende klart: Alle 

kan sende og udtale sig. Den er jo vedtaget på generalforsamlingen. 

8. Økonomi 

a. AGM fremlagde indhentede tilbud fra 3 banker for at se, om der kan findes billigere 

løsninger på håndteringen af vores forskellige konti og betaling af negativ rente. Vi 

skifter muligvis bank senere, men i år bliver vi hos SparNord og følger deres forslag 

til forenkling og billiggørelse. Så kan vi også søge SparNord-fonden igen i år. 

b. Der prioriteres midler til køb af sandwich og Bjarne Golles Ørne-plakater. BSØ 

sender fotos taget på Ørnens dag. 

c. Der prioriteres penge til trykning af glittet folder om vores Naturpolitik. PK sørger 

for opsætning. 

9. Nyt fra HB ved AH 

a. DOFs Naturpolitik skal revideres, og der lægges op til en lille revision og ikke den 

store nytænkning, som vi ellers er tilhængere af. Debatkulturen desangående lader 

meget tilbage at ønske, og AH har bedt om at få den drøftet på næste HB-møde. 

10. Eventuelt 
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a. GH: Fortalte at der er ved at opstå nogle gnidninger mellem ansatte i Lille 

VIldmosecenteret og DOF om guidninger. Vi tager jo aldrig betaling, og har derfor 

svært ved at se problemet. Vi er ikke konkurrenter, men bidrager aktivt til, at der 

kommer mange besøgende i Lille Vildmose. BSØ spørger Anton Thøger Larsen, om 

han har oplevet tilsvarende trælse udmeldinger. 

b. BSØ: Husk vi skal forslaget om Mentorordning til nye medlemmer på dagsordnen. 

Referat: Børge  

Næste møde: 16. april 2020, kl. 19.00 i Golfhuset. Morten har kage med. 


