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Mødedato og -sted: 25. august 2020, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg. 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Gitte Holm (GH), Morten Johansen (MJ), 

Gustav Urth (GU), Anders Horsten(AH) og Børge Søndergård(BSØ).  

Afbud: Ulla Bryanne (UB), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Anni Guldberg Madsen(AGM), Claus 

Midtgaard(CM) 

Ordstyrer: Peter Lund Kristensen 

 

Dagsorden: 

1. Siden sidst 

a. UB: har på grund af travlhed meddelt, at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen med 

virkning fra nu af. Heldigvis har UB ladet sig overtale til at prøve med en orlov fra 

bestyrelsesarbejdet med sigte frem mod generalforsamlingen i februar 2021, hvor 

hun er på valg. UB kan indtræde umiddelbart, hvis hun får kræfter til det igen. Vi 

kommer til at savne hende meget, og UB vi fortsat være på mailinglisten, så hun kan 

holde sig orienteret. UB er med i Kuffert-projektet (ny udpegning?), Nøgleansvarlig 

og kontakt vedr. Golfhuset (kunne det være noget for Claus, som bor i Aalborg? NB: 

CM har efterfølgende givet tilsagn om at ville overtage opgaven fra Ulla), ordstyrer 

(vi finder en ny på seminaret). 

b. BSØ: er blevet indvalgt i bestyrelsen for Gjøl Natur- og Kulturcafé 

c. GH: Har deltaget i dialogmøde mellem DOF og DN i Mariagerfjord kommune om 

biodiversitet. Uddelte vores Naturpolitik. GH holder "åben have" onsdag 26.8. 

d. GU: Ny fugleart på bogen - Stor Hornugle! Han har været efterspurgt i en del 

medier over sommeren. Har netop været til møde med TV2Nord om en serie om 

"Far og Gulle på tur". Har en Skovhornugle i fryseren. 

e. AH har blandt meget andet været optaget af den debat, som hans indlæg i 

Nordjyske om Rebild Bakkers manglende biodiversitet har givet. Stadig kraftige 

debatter i medierne; trykte, digitale som sociale. Der er kommet støtte fra store 

kapaciteter til vores synspunkter 

f. MJ: Har indhentet tilbud på A-skilte til Bjarne Golles plakater. Bestyrelsen anbefaler 

at de og plakaterne købes. MJ effektuerer. Har hjulpet DOFs ørneklub med at finde 

guider til klubbens besøg i Lille Vildmose (GU og Jens Vinge). Processen har været 

mindre køn fra Lille Vildmosecenterets side.  MJ kigger på hvervefolderen igen. 

2. Økonomi 
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a. PK orienterede i AGMs fravær. Det ser rigtig godt ud med økonomien, idet 

udgifterne er ca. 11.000 kr. lavere end indtægterne. Vi har ikke fået 2. halvårsrate fra 

DOF på ca. 15.000, så det ser lyst ud. DOF Nordjylland har modtaget en donation 

på 10.000 kr. fra Nordjysk Forening for Naturvidenskab. Den skal bruges i Rold Skov 

Gruppen til praktiske tiltag for fuglene. PK har skrevet en tak på foreningens vegne, 

og GH sørger for, at donatorerne indbydes til et arrangement. 

3. Nyt fra HB 

a. AH kunne fortælle, at der skal være weekendseminar i DOF og at 4 punkter var på 

dagsordnen: 1)Hvordan styrker vi frivilligheden, 2) Er DOF tilstrækkeligt synlige i det 

ændrede mediebillede, 3) Pres på naturen med flere mennesker under Corona, 4) 

Lokalafdelinger: Opgaver, ansvar, kompetencer, netværk, forventninger. 

b. Bestyrelsen havde en god drøftelse af alle punkter, som gav input til AHs diskussion 

i HB 

4. Strategi for DOF Nordjyllands Kommunikation 

a. AH har sammen med Charlotte sammenskrevet stikordene fra Bestyrelsens 

workshop i februar. De var opdelt i 4 overordnede punkter: 

i. Hvad vil vi kommunikere? (indhold, formål og budskab) 

ii. Hvem vil vi kommunikere til? (målgruppe) 

iii. Hvordan vil vi kommunikere? (Typer af kommunikation og platforme) 

iv. Værktøjer til at støtte DOF Nordjyllands kommunikation 

b. Bestyrelsen var rigtig godt tilfreds med opstillingen, og den danner et fint 

udgangspunkt for vores dybdegående drøftelse af en ny kommunikationspolitik på 

vores Strategiseminar i oktober. MJ vil forsøge at lave en lille intro på seminaret.  

5. Folder om vores nye naturpolitik 

a. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at vi gerne vil udgive en glittet folder om vores 

nye Naturpolitiske vision (kunne f.eks. være fedt at have med til DOFs 

Repræsentantskabsmøde). AH vil påtage sige at sammenskrive en fængende tekst 

på basis af indholdet i Naturpolitikken og den tilhørende pressemeddelelse. Han 

skaffer også fotos. PK sætter det hele op og sørger for trykning - deadline inden 20. 

november 2020. 

6. DOF Nordjyllands bidrag til DOF rammestrategi 2021-2014 

a. Der er enighed om at fastholde vores beslutning om, at vi kun sender ét forslag: 

nemlig forslag til ny Naturpolitik for DOF. Det er det allervigtigste for os i 

bestyrelsen, at DOF kommer meget længere frem i bussen omkring vild og urørt 

natur. Andre skal nok komme med forslag til andre områder i DOFs strategi, så det 
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behøver vi ikke at bekymre os om. Vores kamp er for mere Vild Natur, uanset hvad 

enkelte "ronkedorer" i DOF måtte mene. Det har vi en generalforsamlingsopbakning 

til. AH skriver udkast - PK afsender. 

7. Skovning i Rold Skov 

a. Vores henvendelse til Naturstyrelsen om en, efter vores mening, hensynsløs 

skovning i gammel løvskov i et Natura2000 område i en del af Lindenborg gods har 

skabt en del røre. Der forsøges med pres fra Lindenborg direkte mod et af vores 

bestyrelsesmedlemmer, og Naturstyrelsen hælder vand ud ad ørerne. Til gengæld 

mener man i DOFs Naturpolitiske Udvalg, at der er noget at komme efter her - 

opbakning til vores sag. Knud Flensted fra DOF og AH arbejder sammen om evt. at 

rejse en sag i EU, om involvering af medier samt en oplysningskampagne. Vi er 

enige om, at sagen er så principiel, at vi skal lade DOF centralt om at diskutere med 

Naturstyrelsen.  

b. Dejligt at møde opbakning fra DOF centralt i denne sag. 

8. Bestyrelsesseminar 2., 3. og 4. oktober 

a. Vores næste bestyrelsesmøde ligger den 29. september, ganske tæt på seminaret - 

enighed om at aflyse dette.  

b. Bestyrelsen opfatter, at AGM gerne vil påtage sig at være praktisk tovholder på 

arrangementet. Hun skal ikke tøve med uddelegere opgaver til os andre. 

c. Aase vil tage en lagkage med (den, hun havde med til mødet i dag, var sublim!) 

d. Der skal være tid til alvor, diskussion, godt samvær, tur i grønne, grin og socialt 

samvær - derfor skal diskussionspunkterne være få. Til gengæld skal der være god 

tid til at gå i dybden for en gangs skyld! Foreløbige punkter er:  

i. Naturpolitikken foldet ud i Nordjylland. Udpegning af 25 områder 

ii. Udarbejdelse af ny kommunikationsstrategi samt implementering i 

organisationen 

iii. Naturfolder 

iv. Gustav underholder 

v. mere???? 

9. Evt. 

a. Intet 

Referat: Børge  

Næste ordinære møde: 29. oktober 2020, kl. 19.00 i Golfhuset. SEM har kage med. 


