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Mødedato og -sted: 17. juni 2020, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg. 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Gitte Holm (GH), Ulla Bryanne (UB), Svend 

Erik Mikkelsen(SEM), Morten Johansen (MJ), Anni Guldberg Madsen(AGM), Claus Midtgaard(CM) 

og Børge Søndergård(BSØ).  

Afbud: Gustav Urth (GU), Anders Horsten(AH) 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

a. I godt tre måneder har bestyrelsen ikke fysisk været samlet pga. Coronasituationen, 

så vi tog en runde for høre, hvordan de enkelte havde oplevet tiden siden sidst. I 

forhold til Corona var der vidt forskellige oplevelser. Nogle havde haft det virkeligt 

svært med isolation og restriktioner, andre havde forstået at udnytte situationen på 

en rigtig positiv måde med mere tid i naturen, flytte i sommerhus, 

hjemmearbejdsplads osv. Nogle havde været ekstra bekymrede for deres børn, 

børnebørn og partnere i risikogruppen. Store udfordringer for de, som var nødt til at 

gå på arbejde. Der var glæde over, at vi nu forhåbentlig kan se nogle lettelser, dog 

stadig med stærkt fokus på coronarådene fra myndighederne. 

b. AGM: Der har været åbent i Fuglebiblioteket i såvel maj som juni, dog med 

restriktioner. Fra august er der fuld gang igen - også med aftaler om 

fuglestemmekurser i tilknytning åbningen. Åbningsdage i efteråret er lagt på 

hjemmeside. Der har i lukkeperioden manglet salg af redekasser, så nu gør AGM et 

fremstød via en artikel på hjemmesiden. Fuglekufferterne havde stærk 

opmærksomhed op til Corona, men efter udbruddet lukkede det helt ned. AGM er i 

kontakt med Bjarke Huus, NS Vendsyssel, for at aftale indsats for bevaring af 

redetræer. Har også kontaktet Jørgen Jensen (DOF kommunerepræsentant i 

Jammerbugt) og Jan Tøttrup. Der er modtaget kort for Tranum Klitplantage og for 

Blokhusområdet. GH har kontakt til NS Himmerland vedr. projektet. AAJ vil gerne 

involveres i arbejdet. PK kontakter Knud Flensted for at høre, om DOF har eksakt 

viden om, hvilke skovområder, der øjeblikkeligt ophører med fældning, jvnf. nyeste 

forlig i Folketinget. 

c. SEM: Har deltaget i Fredningsnævnmøde (Nordjylland nord for Limfjorden) i sidste 

uge. Store Vildmose stod bla. på dagsordnen. Ny platform etableres ved Åby Mose, 
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et fornuftigt forslag, som der var opbakning til. Har også været til møde i Canapé-

projektet om dyrkning af rørskov i St. Vildmose. Brønderslev kommune vil søge at 

lave en turistpolitik for St. Vildmose. DOF og DN vil gerne være med (SEM tager 

tjansen). SEM sender referat fra ovennævnte møder. Gråmejseturene er genoptaget 

under hensyntagen til restriktionerne, og et nyt efterårsprogram er færdigt og vil 

snarest blive offentliggjort. Der er stadig enkelte pladser på Læsøturen, hurtig 

henvendelse til SEM! Torsdag den 18.6. leder SEM en tur i Hammer Bakker med 

overskriften "Brun Pletvinge". Turen filmes af et hold fra Morgenthalers filmselskab 

og skal bruges til formidling omkring ændringerne i Hammer bakker. Alle er 

velkomne, start ved Vodskov kirke, kl. 16.30 - forventet afslutning senest 19.30 

d. AAJ er blevet kontaktet af nogle lokale borgere i Frederikshavn, som vil have DOF til 

at protestere i forhold til placering havvindmøller ved Hirsholmene i Aalbækbugten. 

Hun henviste til PK, som kunne fortælle, at DOF Nordjylland sandsynligvis slet ikke 

har hørings- og udtaleret i forhold til havområder, men at det er en sag for DOF 

centralt. 

e. BSØ mindede om, at vi var blevet enige om, at vores input til DOF Rammestrategi 

for 2021-2024 kun skulle koncentrere sig om én ting - Vild Natur. AH skulle skrive et 

kort statement, som PK kunne videresende. Det er ikke sket, men AH bedes oplyse, 

om der er sket forrykning af tidsplanen i DOF. 

f. UH kunne fortælle, at der nu igen er gang i Bedsteforældrenes Klimaaktion. Aalborg 

lokalgruppe har holdt et godt møde i Høstemark skov. 

 

2. Økonomi 

a. AGM kunne oplyse, at for at spare dumme og unødvendige gebyrer er Aalborg og 

Frederikshavn lokalgrupperne nu indgået i DOF Nordjyllands bankkonto. Vi har 

modtaget 1. rate af tilskuddet fra DOF - ca. 15.000 kr. Det nuværende indestående 

pr 16.6. er godt 93.000, hvoraf knap 4300 tilhører Aalborg gruppen og godt 2200 

Fredrikshavn. 

3. Nyt fra HB 

a. Udgår da AH har meldt afbud. 

4. Udtalelse vedr. Rærup Slambassiner, Aalborg 

a. Nordjyllandsværket skal i løbet af '20'erne nedlægges og omlægges til et 

klimavenligt forsøgs- og produktionsområde  for energi. Området vil også omfatte 

de nuværende Rærup Slambassiner, som mange kender som et rigt fugleområde. 

DOF er blevet opfordret til at kommentere planerne til en fordebat. Idet vi synes, at 
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det klimavenlige tiltag er godt, vil vi til fordebatten minde kommunen om Rærup 

Slambassiners fortræffeligheder og opfordre til, at det indtænkes i den kommende 

arealplan for området. PK sender vores kommentarer - frist 22.6. 

5. Golfbaner - kortlægning af fugle 

a. Vi har fået en henvendelse fra en Golfklub, som, inspireret at andre Golfklubbers 

naturtiltag, gerne vil have vores hjælp med kortlægning af fuglelivet samt forslag til 

evt. forbedringer. Vi må konstatere, at Bestyrelsen ikke kan påtage sig denne opgave 

af ressourcemæssige årsager. Vi vil slå forslaget op på Facebook for at efterlyse 

lokale dof'ere, som måske vil påtage sig det (MJ). PK skriver svar til Golfklubben. På 

vores strategiseminar vil vi grundigt drøfte, hvordan vi skal håndtere behovet for 

vores hjælp og indsats i forhold til mål og ressourcer. 

6. Tiltag for at få gjort flere unge aktive i DOF 

a. Aalborggruppen (DOF og DN) vil sammen med DN-Ung rette henvendelse til 

undervisere indenfor biologi, natur mv. på vores universiteter og andre læreanstalter 

i Aalborgområdet. Man vil forsøge at få dem til at "sælge" ideen om indsigt i 

fuglelivet til interesserede studerende, som så tilbydes en fugletur med tilknyttet 

ornitolog. UB skriver til læreanstalterne. Spændende tiltag, som Bestyrelsen bakker 

op. 

7. Fordeling af midler mellem lokalafdelingerne og DOF 

a. UB har som medlem af Aalborg lokalafdeling det seneste år undret sig over, 

hvordan forholdet er mellem lokalafdelingerne og DOF Nordjyllands bestyrelse - 

herunder økonomi. DOF Nordjylland har 5 lokalafdelinger: Aalborg, Frederikshavn, 

Rold Skov, GråmejserNord og Biblioteket. Biblioteket drives af midler fra salg af 

fuglekasser, donationer og anmeldereksemplarer af bøger samt den årlige auktion. 

GråmejserNord drives udelukkende på basis af frivillig gratis "arbejdskraft". De tre 

sidste lokalforeninger skaffer midler fra salg af kaffe og kage. Arbejdet i 

lokalafdelingerne er yderst vigtigt for DOF Nordjylland, da det udgør den nære 

medlemspleje ved at arrangere møder, foredrag, ture, kurser m.m. Disse aktiviteter 

er i al overvejende grad båret af frivillig indsats fra medlemmer og folk, som stiller 

sig gratis til rådighed. Oplægsholdere honoreres meget beskedent f.eks. med nogle 

flasker vin. Specielt i Aalborg gruppen har der været ønske om at kunne tiltrække 

kendte og dyrere oplægsholdere. Det er bl.a. sket i samarbejde med 

Folkeuniversitetet således, at de kunne være gratis for medlemmer af DOF og DN. 

Andre betaler gildet. 
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b. Bestyrelsen drøftede andre muligheder for fordeling af midler til lokalafdelingerne. 

På nær GråmejserNord, så har de alle pt. en arbejdskapital på mellem 2.200 og 

7.000 kr. Lokalforeningerne er meget forskellige i måden, de driver deres 

virksomhed. Dette er netop styrken ved dem, og bestyrelsen ser derfor ingen 

mulighed for at lave faste regler for fordeling af økonomi. Der var dog enighed om 

denne grundregel: Fortsæt det fine arbejde, brug jeres egne penge først, og står I i 

bekneb eller har særlige udgiftstunge ideer til et godt arrangement, så kontakt 

formanden om tilskud! Bestyrelsen værdsætter det store arbejde, I gør. 

8. Facebook - succes og/eller (forbandelse?) 

a. Vores Facebookside har gennem Coronamånederne fået rigtig mange nye 

medlemmer. Vi har passeret 1000. Det er på overfladen en kæmpesucces, men 

skaber også problemer og en del merarbejde for de tre administratorer (BSØ, MJ og 

GU). Mange af de nye er "fotografer" og mere alment naturglade mennesker, som 

har svært ved at overholde reglerne  for opslag og meningen med Facebooksiden. 

Vores Facebookgruppe er ikke den eneste, som har oplevet dette i de senere 

måneder. Fuglebilleder skygger med daglige opslag for mere vigtige debatter og 

oplysninger, faglige spørgsmål til fuglelivet osv. Omvendt har vi også oplevet, at 

flere er blevet trygge ved at stille spørgsmål om fugle mv., og at de får gode svar fra 

kapaciteter - også uden for det nordjyske. Da siden netop er en gruppe, hvor opslag 

skal valideres af administratorerne inden de går på, har det afstedkommet meget 

arbejde og, hos ikke mindst BSØ, stor irritation. Man kan vælge at give siden helt fri 

som f.eks. Vild med Lille Vildmose, men i følge MJ, som er redaktør, giver det ikke 

mindre arbejde - ikke mindst når folk geråder ud i Facebookbataljer og uhøvisk tale. 

b. Bestyrelsen var enige om, at vi foretrækker den nuværende model men med en 

stærkere styring, og at man også godt kan forstå BSØs ønske om at træde tilbage 

som administrator efter at have haft ansvaret det sidste 5 år. MJ overtager efter BSØ 

og suppleres af GU. BSØ fortsætter som hjemmesideansvarlig. 

9. Fremtidig kommunikationsstrategi  og -formidling 

a. Et opsamlingspunkt fra mødet i marts. AH har lovet at sammenskrive stikord fra 

workshoppen, men da AH var forhindret i at komme til mødet i dag, udsættes 

punktet. AH bedes sende stikord til os andre 

10. Strategiseminar med Et vildere Nordjylland på programmet 

a. Vore strategiseminar i foråret måtte aflyses pga. Corona. Vi ønsker at gøre et nyt 

forsøg i efteråret, helst i weekenden 3.-4.10. eller fjorten dage før 19.-20.9. BSØ 

kontakter AH for at spørge, om han kan udvirke, at vi kan låne Toftehytten på 
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samme gode vilkår. Vi besluttede, at der var så mange emner, at der ikke udsendes 

invitation til andre. 

11. Folder om Naturpolitikken 

a. Vi besluttede i marts, at AH skulle sende materiale og fotos til PK, som så skulle 

sætte det op i en flot glittet folder. Ikke sket, så vi beder AH om at rykke på sagen. 

12. Revision af vores hvervefolder 

a. BSØ lavede i marts et forslag til ændringer, som var fremsendt til mødet. Opbakning 

fra bestyrelsen til at gå videre. MJ kigger på tekstændringer og sprog. Eventuelle 

forslag til ændringer skal være MJ i hænde senest 25.6. PK sætter derefter op og 

finder nye fotos. Forslag fra CM om at evt. fuglebilleder forsynes med fuglenavn 

13. Evt. 

a. CM: Har læst om DOFs Hæderspris. Har vi ingen forslag. Jo, der blev indsendt 

forslag sidste år, som kom for sent. Det ligger i bunken hos priskomiteen 

b. MJ: Der er etableret en brugergruppe for Lille Vildmose. MJ sidder for 

Vildmoseforeningen og Thorkild Lund for DOF Nordjylland 

c. GH: I Mariagerfjord kommune (MFK) er der hvert år et dialogmøde mellem 

kommunens naturafdeling, DN og DOF. GH er ved at forberede et indlæg til næste 

dialogmøde, hvor hun vil prøve at skubbe gang i kommunens biodiversitetspolitik, 

som politikerne vedtog sidste år. Nu skal de bare videre med den. Derfor vil GH på 

næste dialogmøde opfordre til, at man laver et arrangement/konference for Grønt 

råd i MFK, Naturrådet i MFK og Udvalget for teknik og miljø. Hun vil foreslå, at man 

inviterer Bo Levesen til at komme og fortælle om, hvordan man i Vejle Kommune 

har succes med at lave kogræsserlaug. GH vil benytte lejligheden til at promovere 

vores egen Naturpolitik, og hun håber, at hun på denne måde kan sparke gang i 

politikernes arbejde med at skabe en større biodiversitet i MFK. 

d. PK: Belært af erfaringerne med at rykke rundt på mødedatoer til dette møde, vil vi 

fremover holde fast på de datoer som er aftalt.  

Referat: Børge  

Næste møde: 25. august 2020, kl. 19.00 i Golfhuset. Aase har kage med. 

https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/aktiv-i-naturen/bliv-aktiv-naturplejer/vaer-med-i-en-kograesserforening/

