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Mødedato og -sted: 15. december 2020, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg. 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Gitte Holm(GH), Svend Erik Mikkelsen(SEM), 

Anni Guldberg Madsen(AGM) og Børge Søndergård(BSØ).  

Afbud: Morten Johansen(MJ), Gustav Urth(GU), Anders Horsten(AH) og Claus Midtgaard(CM). Ulla 

Bryanne(UB) har endegyldigt meddelt, at hun forlader bestyrelsen og ikke genopstiller på 

generalforsamlingen 2021. 

Ordstyrer: Peter Lund Kristensen 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling 2021 

a. Under indtryk af de nugældende Coronarestriktioner var der enighed om: 

i. Generalforsamlingen afholdes som vedtaget 13.2.2021 kl. 10-14 

ii. Den afholdes i salen på Hjørring Bibliotek, 1.sal, Metropol Centeret 

iii. Det kræver tilmelding, at deltage i generalforsamlingen, da der er begrænset 

plads i Salen (ca. 60 i henhold til Coronarestriktionerne). PK opretter E-

mailkonto til formålet "tilmelding@dofnord.dk" 

iv. Hvis de nugældende restriktioner forlænges ud over 13.2. vil der blive 

serveret øl og vand (og måske kaffe).  Hvis Hjørring Bibliotekscafé må levere 

mad til den tid, vil en brunch blive serveret på tallerkner til hver enkelt 

deltager 

v. Der skal pt. bæres mundbind, når man bevæger sig ind i og rundt i salen. 

Man skal primært blive på sin plads med ansigtet mod scenen. Her kan 

mundbind tages af, og al fortæring skal indtages her 

vi. BSØ kontakter Hjørring Bibliotek og bekræfter aftale 

vii. PK og BSØ har ansvar for den praktiske afvikling af Generalforsamlingen 

viii. Niels Eriksen har sagt ja til at være bestyrelsens forslag til dirigent, ligesom 

han forventes at genopstille som revisor 

ix. Hvis GU kan bekræfte, at han har en kandidat til bestyrelsen, har vi 

kandidater nok, men mangler suppleanter. Skulle ingen stille op, kan vi 

supplere os selv hen ad vejen, jvnf. vedtægterne 

x. Der skal vælges 3 repræsentantskabsmedlemmer for to år på 

Generalforsamlingen. Formanden er født til at tage den ene post (vi satser på 
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at PK genvælges ). Bestyrelsen foreslår Gitte Holm og Anders Horsten som 

de to øvrige til DOFs Repræsentantskab 

xi. Bestyrelsen stiller ikke med Indkomne forslag til dagsordnen 

xii. BSØ redigerer Dirigentvejledningen og sender til NE og bestyrelsen  

xiii. BSØ sørger for, at alle frister i forbindelse med Generalforsamlingen 

overholdes og sørger for opslag på Facebook og Hjemmeside 

xiv. Der er ingen supplerende arrangementer såsom fugletur eller foredrag i 

forbindelse med generalforsamlingen  

2. Årsberetning 

a. PK  uddelte opdateret liste med navne på skribenter. Deadline er senest 15.1. 

b. PK skriver indledning og tager turen omkring Coronaåret, så alle vi andre ikke 

behøver at skrive voldsomt meget om Corona i vores afsnit 

c. PK skriver også om bestyrelsesseminaret 

d. MJ skal skrive om Facebook i stedet for BSØ som så til gengæld skriver om 

Hjemmesiden. 

e. Nordjyllands Fugle ved UB udgår 

f. Skagen Fuglefestival blev ikke afholdt - udgår 

g. GH skriver om Naturmødet 

h. AGM skriver om Fuglekufferterne 

i. Anton opfordres til at skrive om Aalborggruppen (PK) 

j. AAJ skriver om Frederikshavngruppen 

k. Andet som tidligere aftalt. PK udsender ny liste 

l. Har man fotos i god kvalitet, så send endelig til PK 

3. Status på mødet med kommunerepræsentanterne vedr. Naturpolitikken 

a. Referat fra mødet den 21.10. er udsendt til deltagerne. BSØ får sendt ud til de 

bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltog 

b. AGM har indkaldt til opfølgningsmøde i gruppen den 24.1.2021, kl. 10-15 i 

Golfhuset 

4. Økonomi 

a. AGM kunne fortælle, at økonomien ser fornuftig ud. Vi har fungeret som 

mellemstation for en bevilling fra Isobro ( lokalforeningspulje) til Skagen Fuglestation og 

Nordjyllands Fugle. 

5. Siden sidst 

a. GH/AGM: Har deltaget i et online Teams møde denne eftermiddag omkring 

tilrettelæggelse af og indhold i Naturmødet 2021. Der forsøges genbrug af vores 
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Tableau, som ikke kom i brug i 2020. I øvrigt bliver vores indspark forskellige film til 

nettet, bl.a. om fuglekasser (SEM spørger om Henrik Christoffersen vil deltage). SEM 

bedes kontakte Sigurd S. Christensen på Skagen Fuglestation vedr. et samarbejde 

om et bedsteforældrearrangement dér under Naturmødet. Der kommer ingen 

fysiske stande i år på Naturmødet i Hirtshals. Store debatter afholdes i et stort telt, 

men streames også ud i cyberspace.  

b. GH: Rold Skovgruppen er i gang med at bruge bevillingen til fuglekasser til ugler og 

vendehalse. De falder på et tørt sted. Når de er i mål arrangeres tur for 

bevillingsgiverne 

c. SEM: fortalte om et meget vellykket arrangement under overskriften "I Mørket", som 

foregik ved Ulvedybet. Over 30 deltog i natten, og så på stjernehimmel og lyttede 

efter fugle. Både børn og voksne havde en fin aften. Mads Oddershede fra Fuglenes 

Hus deltog også. Flere fine tilbagemeldinger indikerer, at det skal gentages i 2021. 

d. AGM: Fuglebiblioteket kan arve mange bøger fra Fuglenes Hus bibliotek, som skal 

nedlægges. De har besluttet at gøre en tur ud af det. Preben Gulbæk lejer en trailer 

og 4 mand kører til København for at hente. Så får de også set Fuglenes Hus igen. 

Der er tilsagn fra Vivare om sponsorgaver til auktionen, som jo er blevet flyttet til 

2021. Fuglebiblioteket har oprettet en Facebookgruppe, hvor de bl.a. kan fortælle 

om nye bøger i samlingen. Henrik Christoffersen efterspørger om nogen har nogle 

douglasplader, han kan få til produktionen af fuglekasser? 

e. AAJ: Erik Holm Sørensen fra Frisk i Naturen (Frederikshavn) vil gerne udvide sine 

aktiviteter med at sætte fuglekasser op ved de psykiatriske hospitaler i Nordjylland. 

AAJ vil kontakte Carsten Sørensen, så der kan produceres kasser. AAJ spørger om 

Erik Holm Sørensen vil skrive en artikel til hjemmesiden om sit flotte og 

beundringsværdige arbejde for psykisk syge. 

6. Evt. 

a. Intet 

Referat: Børge  

Næste ordinære møde: 7. januar 2021, kl. 19.00 i Golfhuset. PK har kage med. 


