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Indledning

2020 blev året, der mest stod i Coronaens tegn. Vi nåede at afholde generalforsamlingen. Samtidig forlød der meldinger om en virus i Wuhan i Kina. Som sædvanligt betød det jo ikke noget for danskerne. Vi er vant til, at noget sådan kun
forekommer i tredjeverdens lande, men vi blev klogere! Det stod klart at Covid-19
var på vej til Europa og dermed Danmark.
Den 11. marts lukkede Regeringen, med fuld opbakning af Folketingets øvrige
partier, landet ned. Der blev indført forsamlingsrestriktioner, afstandskrav og obligatorisk afspritning af hænder og overflader. DOF centralt udsendte en Generel
Beredskabsplan, som vi optrykte på hjemmesiden og Facebook. Vi valgte naturligvis at følge beredskabsplanen. Forsamlingsforbuddet medførte at DOF’s repræsentantskab afholdt forårsmødet ved en afstemning på mail. Også efterårsmødet blev
afholdt decentralt og digitalt.
I DOF Nordjylland har det haft store konsekvenser for vores aktiviteter. Vi har
måttet aflyse 26 af 41 ture, arrangementer og møder, hvilket svarer til godt 63%.
Biblioteket kunne holde åbent 9 ud af 11 gange, dog med begrænset adgang og aflysning af fuglestemmekurser. Og særlige tiltag senere på året.
De to største naturmæssige begivenheder i Nordjylland blev også ramt af nedlukningen. Naturmødet som vi havde set frem til, med en helt ny indretning blev aflyst. I stedet blev Naturmødet afholdt digitalt med en fantastisk opbakning. Mere
end 40.000 browsede forbi deres Facebook side med 100 spørgsmål i timen til
oplæg og debatter. Det hele kan genopleves her: https://naturmoedet.dk/
Skagen Fuglefestival blev helt aflyst.
Det meste bestyrelsesarbejde er foregået på mail. Dog holdt vi et heldagsseminar
i Naturcenter Fosdalen om vores naturpolitik. Vi fandt også plads til at holde et
møde med vores kommunerepræsentanter. Et godt og givtig møde, der bestemt
tåler gentagelser.
Alt i alt har vi overholdt alle restriktioner og har selvfølgelig respekteret, hvis enkelte medlemmer har haft behov for yderligere stramninger.

Medlemsudviklingen

I DOF har vi fået et væsentligt bedre
medlemssystem, som giver lokalafdelingerne muligheder for at dykke ned
i data om medlemmerne (naturligvis
ikke de beskyttede!). Hvordan er alderssammensætningen, hvor mange bor i et
bestemt postnummer eller kommune,
hvor gamle er vi osv? Medlemmerne
har selv mulighed for se og rette i deres
egne oplysninger og kan f.eks. melde
sig til at modtage nyheder, som interesserer lige netop dem. Medlemstallet i DOF Nordjylland er steget i 2020!
Ved årets indgang var vi 959 og vi er
978 ved udgangen. Et nettogevinst på
19. Det dækker over 90 indmeldte og
71 udmeldte i årets løb. Det ser ud til,
at vi er blevet bedre til at holde på de
nyligst indmeldte. Tidligere var det
ikke unormalt, at vi mistede en del af

årets indmeldte, når kontingentet skulle
fornys. I 2020 er kun 13 af de udmeldte
fra 2019/2020. Blandt de nyindmeldte
kan vi bl.a. glæde os over 3 juniormedlemmer. Annelise er stadig den af vores
medlemmer, der har højst anciennitet
- indmeldt 31.12.1950, og har i år altså
70 års jubilæum! Der er yderligere 3
medlemmer indmeldt i 1950’erne og 7 i
1960’erne - de fleste af dem er markante
og stærkt aktive ornitologer.

Generalforsamling

Årets generalforsamling blev afholdt i
Skillingbro, hvor ca. 40 personer var
mødt op til et dejlige arrangement, som
Rold Skov Gruppen stod for.
Som optakt til generalforsamlingen
holdt Camilla Fløjgaard, forsker i rewilding og vild natur fra Århus Universitet,
et spændende oplæg om den nyeste viden om emnet. Camilla var inviteret, da
bestyrelsen til beslutning på generalforsamlingen havde fremlagt forslag til ”Et
vildere Nordjylland - en naturpolitisk
vision for DOF Nordjylland”.
Anders Horsten fremlagde forslaget og
trak linjer og sammenhæng til Camillas
oplæg. DOF Nordjyllands hovedfokus er
en naturpolitik som skarpere fortæller,
hvad DOF står for. I visionen er der tre
overordnede mål: 20 % af landarealet i
Nordjylland reserveres 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 klima-

mæssigt bæredygtigt. Vores vision er på
forkant, men ikke nødvendigvis kontroversiel. Regeringen og støttepartierne
aftalte i december 2020 en Natur- og
Biodiversitetspakke, som vi synes har
gode takter. Europaparlamentet vil
afsætte 30% til vild natur, og FN siger
30% af jorden til stor biodiversitet.
Efter en god drøftelse blev DOF Nordjyllands Naturpolitik enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen anser den for en af de
væsentligste milepæle i vores arbejde i
adskillige 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. Efter
generalforsamlingen henvendte Claus
Midtgaard sig og tilbød sin hjælp som
suppleant. Det blev selvfølgelig godt
modtaget, og Claus har deltaget i bestyrelsesarbejdet siden. Ulla Bryanne valgte senere på året at udtræde af bestyrelsen grundet tidsnød.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er DOF Nordjyllands
fælles referenceramme for alle medlemmer og for ikke-medlemmer, som vil
stifte bekendtskab med os. Den er en
guldgrube af information og oplevelser.
Hvem er (og hvad laver) bestyrelsen?
Hvilke ture, møder og kurser afholdes
der? Hvad er GråmejserNord for noget?
Fuglebiblioteket med anmeldelser og
kartotek over samling. Oversigt over og beskrivelse af - gode fuglelokaliteter,
links til andre spændende digitale sider
og til årbogen Nordjyllands Fugle. Det
er bare at gå på opdagelse!
Siden starten på hjemmesiden i slutningen af 2011 er der produceret 590
opslag på forsiden, som alle kan søges
frem for den interesserede. Set over årene er artiklerne blevet længere og mere
dybdegående, hvor de i starten mest
havde karakter af notitsnyheder.
Hjemmesiden besøges da også helt
stabilt i de senere år, og der er ikke den
store variation fra år til år i antallet af
unikke brugere, som har ligget på gennemsnitligt ca. 3.200 om måneden. Det
tal er dog faldet markant i 2020, hvor
antallet er faldet til 2658 - et fald på

næsten 17%.! Det samlede antal besøg
i 2020 er på ca. 60.000 årligt - knap
6.000 månedligt. Det er et fald fra 2019
på 29,4%! Naturligvis er der mange
gengangere fra måned til måned. En
god del af besøgene skyldes såkaldte
robotter/spiders.
Antallet af sete sider er faldet de senere år, således også i 2020, hvor der
skete et yderligere fald: 219.000 (2018),
190.000 (2019) til 133.500 (2020).Det
er et fald på 39% siden 2018 og på 30 %
siden 2019. Der er produceret næsten
lige så mange artikler som i 2019, nemlig 40 mod 46. Til gengæld var der færre
tur-, møde- og kursusopslag i 2020
- nemlig 64 mod 84 i 2019 - et fald på
30% Langt størstedelen af arrangementerne i 2020 blev i øvrigt aflyst!
Det er bestyrelsens opfattelse, at interessen hos medlemmer og ikke-medlemmer er flyttet fra Hjemmesidens
mere dybdegående informationer til
Facebooksidens hurtige overfladeinformation og mange fuglefotos. Der
forestår den kommende bestyrelse en
grundig overvejelse om, hvordan hjemmesiden kan styrkes i indhold og i antal
besøg.

Facebook

DOF Nordjyllands Facebookside har i
2020 oplevet en stor medlemsfremgang
på ikke mindre end 32%, således at der
den 31/12-2020 var 1157 medlemmer
af gruppen, hvoraf 38% er kvinder. Der
er kommet 326 nye medlemmer til, og
antallet af medlemmer er samlet set forøget med 280.
Dermed er gruppen stadig medlemsmæssigt langt den største blandt DOF’s
lokalafdelinger.

Det vidner også om fast arbejde til
gruppens administratorer, der skal
godkende alle opslag og medlemsanmodninger, og der skal håndhæves et
sæt regler og krav. Den fremgangsmåde
har vi indtil videre valgt at fortsætte
med, for at holde kvaliteten og relevansen af opslagene på et højt niveau. Dog
overvejes det i administratorgruppen
forsøgsvis at lempe på nogle af reglerne
i en periode, for at se, om det skaber
endnu mere dynamik.
I årets løb har der været i alt 836 opslag
i gruppen, hvilket er en stigning på 43%
i forhold til 2019. Opslagene har afstedkommet hele 2853 kommentarer og
22.871 reaktioner i form af likes osv..
Det vidner om god og øget aktivitet i
gruppen, hvor mange har lyst til at deltage med fotos, spørgsmål, hjælp, debat
og diskussion.

Facebook-gruppen fungerer også som
DOF Nordjyllands digitale nyhedsmagasin, hvor vi fra bestyrelsen lægger
nyheder op fra både det lokale samt det
nationale niveau. Vores arrangementer bliver desuden annonceret gennem
Facebookgruppen og i nogle af dens
”børn”, nemlig Fuglebibliotekets og lokalgruppernes egne Facebookgrupper.

Biblioteket

Vi startede i fin stil med åbningstid og i
februar kursus i uglestemmer (og fuglestemmer) ved Poul Erik Sperling. Og vi
nåede lige at have åbent i marts, hvorefter det så gik helt galt. Vi har skiftet
mellem bare at sidde der os fire og at
have åbent for besøgende – til sidst
med mundbind. Vi nåede alligevel op på
38 besøgende og 26 udlån.
Coronaen havde også ramt forlagene i
udlandet – i hvert fald var det svært at
få kontakt med dem om bøger til anmeldelse. Så 2020 var et lidt svært år

Fuglekufferter

Vores 10 fuglekufferter til brug i børnehaver blev færdige i sommeren 2019
– lige sent nok til, at de for alvor kunne
komme i brug. De var dog på besøg i
flere børnehaver i efteråret, men vi så
frem til foråret 2020, hvor de virkelig
skulle i brug. Og vi fik booket helt op
og nåede et par besøg, inden coronaen
ramte også her. Det var ikke lige tiden

for os. Vi havde først flyttet bogauktionen til en anden dato og et andet lokale,
hvor vi måtte være flere end de 11½,
kvadratmetrene i Golfhuset tillod, men
så blev vi alligevel nødt til at aflyse.
Så nu lever vi i håbet om et bedre 2021,
hvor vi kan afholde bogauktion, have
fuglestemmekurser med meget mere.
Én ny ting medførte coronaen dog:
som så mange andre var vi nødt til at
gå digitalt, så vi begyndte på en facebook-gruppe for Fuglebiblioteket. Der
er plads til flere medlemmer, og vi har
tænkt os i mangel af bogauktion så at
forsøge os med online-auktion på Facebook-siden.

for, at pensionister skulle besøge børnehaver. Så nu holder vi tommelfingre for,
at det kan lykkes i 2021.
Vi er begyndt at låne kufferterne ud
uden en dof’er, og vi har også besluttet,
at vi vil brede dem ud til hele Nordjylland, men det har ligesom ikke været
tiden til at køre pr-kampagner for dem.

Naturpolitik

På den naturpolitiske front har vi i
2020 arbejdet på at få vores nye politik
ud og arbejde. Vi har bl.a. klaget over
en meget voldsom fældning af gamle
bøgetræer i Rold Skov, i et område, som
endda er Fuglebeskyttelsesområde.
Desværre har Miljøstyrelsen godkendt
fældningen, hvilket bare underbygger,
at der er behov for bedre beskyttelse af
naturen i de gamle skove. Vi har også
været i Nordjyske med vores kritik af
den hårde græsning med får i Rebild
Bakker, og kan i den forbindelse glæde
os over, at fårene i år har haft selskab af
en lille flok kreaturer, der er langt bedre
til at pleje og vedligehold artsrige landskaber end får.

En planlagt workshop med kommunekontaktpersonerne, med fokus
på at udpege de 25 vigtigste fuglelokaliteter i Nordjylland til brug for
naturpolitikken, måtte desværre
aflyses pgwa. covid-19, men vil blive
gennemført i 2021, når der er styr på
smitten.

Kommune repræsentanten i Vesthimmerlands Kommune, Gunnar Hansen,
har indsendt høringssvar til ”Kystsikring af Trend Strandeng” samt ”Fugleliv
omkring Sjørup Sø”. Endelig har Gunnar i samarbejde med den lokale DNgruppe udarbejdet et Grønt Danmarkskort over Vesthimmerlands Kommune.
Det grønne danmarkskort er DN’s og
DOF’s forslag til naturområder og naturkorridorer i Vesthimmerlands Kommune.

Det handler også om fugle

Høgeørn er en af flere sjældne fugle
der er observeret i Nordjylland gennem 2020. Den blev set i Skagen i april.
Men allerede i marts sås den første SU
art. Krognæb i Skagen. I maj sås Lille
Gulben ved Sandholme og der sås hele
syv arter i Skagen: Dværgørn, Sorthovedet Gul Vipstjert, Jagtfalk (sandsynligt en falkoner fugl), Buskrørsanger,

Grøn Sanger, Steppeørn samt
Slangeørn. Desuden sås en Lille
Sejler ved Tranestederne. Juni
måned bød på Lille Rørsanger,
Lille Rørvagtel, Dværghejre,
Ellekrage, Korttået Lærke samt
Ørnevåge. Alle i Skagen. Derudover en Dværgrørvagtel i Lille
Vildmose. Cistussanger og Amerikansk Sortand, begge i Skagen
i juli. På kanten af Nordjylland
sås i august en Sibirisk Hjejle
ved Bygholm Vejle. Samme sted
sås i september en Prærieløber.
September bød også på en Blåstjert i Skagen. I oktober sås en
Plettet Mudderklire i Lønstrup,
og en Gråsejler i Skagen. Alpesejler var novembers eneste
SU art i Nordjylland. Den sås i
Frederikshavn. Bonapartemåge
i Hirtshals og Brun Løvsanger i
Skagen var decembers bidrag til
årets SU arter.

Lokal grupperne

deriblandt foredraget af Jacob Skriver i
samarbejde med Folkeuniversitetet.

Vesthimmerland

En ny gruppe spirede frem i løbet af
sommeren. Gunnar Hansen, kommunerepræsentant i Vesthimmerlands Kommune startede en lille gruppe af fuglekiggere. En lille gruppe, kan man vist
roligt kalde dem. På grund af Corona
restriktionerne har de været mellem
tre og fem til i alt fire fugleture samt et
planlægningsmøde hos Gunnar. Der er
allerede planlagt ture for 2021 og mon
ikke der kommer rigtig gang i den, når
Corona’en slipper taget i landet.

Frederikshavner gruppen

Aalborg gruppen

Aalborg gruppen måtte desværre aflyse
de fleste af de planlagte arrangementer
i 2000. Det blev kun til to møder og tre
udendørsture, deriblandt en fyraftenstur til Gerå, hvor de så tyve forskellige
vadefugle arter samt femten traner. Alle
ture var med pæn deltagelse. De vender
stærkt tilbage, når situationen igen er
normal. Deres gamle aftaler med oplægsholderne står stadigvæk ved magt,

Gruppen nåede tre foredrag og en tur til
Jerup Strand. Grundet ekstra betaling
til rengøring og afspritning, valgte gruppen at aflyse aktiviteterne og vente på
bedre betingelser.

Trailer gruppen

Af gode grunde har traileren ikke været
i brug i 2020.

Rold Skov gruppen

heste, som klarer sig året rundt uden
tilskudsfodring. Dog får de vand, selvom de har fri adgang til, og også går til,
åen. Nogle af gruppens medlemmer har
sendt forslag med visioner for området
til Naturstyrelsen.

På Skillingbro Naturskole nåede vi kun
at gennemføre 1 kursus og 1 foredrag,
til gengæld med særdeles god tilslutning. Jæger og DOF’er Verner Frandsen
afholdt et rigtigt spændende fuglesporkursus for 29 deltagere. Det er en anden
måde at blive klog på fuglene på. F.eks.
lærte vi at kende fugle via deres klatter.
Jan Tøttrup, modtager af DOF’s hæderspris 2020, kom og fortalte om sit
store arbejde med kongeørne, og det var
der 43 tilhørere, som ville opleve.

RSG har to redekassegrupper - en uglekassegruppe og en vendehalsgruppe.
Grupperne har så vidt muligt gennemført årets kassearbejde, men vi
er specielt heldige i år. Vi har nemlig
modtaget en meget flot pengegave på
kr. 10.350,82 fra Nordjysk Forening
for Naturvidenskab ved formand Hans
Micheelsen, da foreningen ved sin opløsning donerede sin formue til naturformål. De har specifikt ønsket, at DOF
Nordjylland skal have pengene og bruge
dem på fuglekasser. Da RSG arbejder
meget ivrigt med fuglekasser besluttede
Bestyrelse, at pengene skulle gå til
redekassegruppen. Uglekasser skal have
et kraftigt eftersyn, og vi er blevet enige
om at bruge nogle af donationspengene
til at renovere og vedligeholde de mange kasser, vi allerede har. Vi vil desuden
arrangere en tur for medlemmerne af
den nu opløste Nordjysk Forening for
Naturvidenskab med vores fuglekasser
som hovedemne.

Corona har selvfølgelig også haft sin påvirkning på Rold Skov Gruppen (RSG).
Men vi har nu alligevel været lidt aktive.
RSG har gennemført 6 fugleture med
gennemsnitligt 12 deltagere.

Sommerfest og Julefrokost blev aflyst
– ligesom 3 foredrag blev droppet. Men
de ligger klar i skuffen sammen med flere gode idéer, som hurtigt vil blive hevet
op igen, når vi atter kan forsamles.
Jette og Karsten Vestergaard havde arrangeret en gruppetur til Øland i Sverige, men den blev desværre også aflyst. Vi håber, at vi får lov at komme til
Øland en anden gang, så vi kan opleve
det spændende program, som Jette og
Karsten havde nået at planlægge.
RSG har fokus på tre naturområder,
som vi følger med særlig stor interesse:
Skindbjerglund og Rise skove, Nørre
Skov og Fællesskov. I Nørre Skov er der
veteraniserede træer på forskellig stade.
Det er Naturstyrelsen, som står for
dette arbejde. Vi har planer om at lave
et projekt, hvor vi følger områdernes
udvikling nøje. To af vores medlemsture gik til Skindbjerglund og Rise Skov,
hvor der i over et år nu har været vild-

GråmejserNord

På trods af årets store indgriben i det
”frie liv”, har vi i gråmejsegruppen kunnet gennemføre det meste af vores program for 2020. Få ture blev dog aflyst
i løbet af foråret, nogen gennemført i
reduceret form og de sidste ture i 2020
måtte igen aflyses. Den største aflysning
var udenlandsturen til Nordtyskland og
Holland, der skulle have været afholdt
i maj. Heldigvis fik vi den aflyst i planlægningsfasen, inden nogen blev økonomisk bundet op på aflysningen.
Vores turprogram har ellers været præget af, at vi har genbesøgt nogle lokaliteter i Nordjylland og vi har besøgt nye
områder i Nordjylland.
En af de nye ture var en 3 dages tur til
Læsø. Det var i midten af august, hvor
begrænsningerne i restriktionerne var
færrest. Turen var med fokus på fugle
men derud over: Landskaber, insekter,
historie og kultur på Læsø. Samt et kig
til stjernehimlen og på planeterne Jupiter og Saturn, der fremstod smukt denne sommer i teleskopet med 60 gange
forstørrelse.

Friluftsrådet udsendte gennem DR og
DOF en opfordring til at deltage i et
landsdækkende projekt. Nat i naturen/
Vores natur. Den bed vi på med et arrangement til Ulvedybet. Deltagerantallet blev lidt begrænset. Vi måtte på
dette tidspunkt samles op til 50 personer. Der kom tilmeldinger på 42 deltagere, men da smittetallet begyndte at
stige igen i disse uger blev vi ”kun” 33
deltagere. Vores emne var: Hvad kan
jeg høre og se i nattemørket?
Man skal være heldig med vejret, for
at kunne gennemføre det første projekt med succes og det var vi. Det var
lige den aften, der var helt vindstille og
stjerneklart. Så der var lyde i mørket og
masser af lys fjernt omkring os og ved
at se ud i universet. Vi satser på at gentage projektet, måske endda i udvidet
form i 2021.
Nu ser vi frem til et nyt år og håber, at
vi snart igen kan gennemføre ture under den frihed, vi har mistet i store dele
af dette år og i disse tider.

Skagen Fuglestation

Trods de omfattende restriktioner med
baggrund i Corona epidemien, som
ramte hele Verden i 2020, har Skagen
Fuglestation kunnet gennemføre kerneaktiviteterne i hele sæsonen.
Stationen har været bemandet fra 1.
marts til 2. december. De daglige rutiner baseret på trækfugletællinger og
ringmærkning blev gennemført i hele
perioden. Dækningen af trækfugletællingerne var optimal set i forhold til de
moniteringsplaner, som er udarbejdet
af bestyrelsen. Et meget stort observationsmateriale er indsamlet og indtastet i
DOFbasen.
Ringmærkningsvirksomheden har også
haft et særdeles godt år med et meget
højt aktivitetsniveau og med næsten
9000 ringmærkede fugle blev året det
hidtil største siden starten af Skagen
Fuglestation i Det Grå Fyr i 2016.
Et stort antal frivillige har i kortere eller
længere perioder været ansat ved Skagen Fuglestation i 2020. Igen er rekrutteringen sket med en broget flok frivil-

lige af mange forskellige nationaliteter.
Således har der gennem sæsonen været
ansatte fra Danmark, Tyskland, Østrig,
Spanien, Frankrig, England og Canada.
Det har været en fornøjelse at opleve
deres engagement og arbejdsglæde
under vejledning af stationsleder Simon
S. Christiansen og lokale frivillige med
stor erfaring i forhold til både trækfugletællinger og ringmærkning.
Ud over trækfugletællinger og ringmærkning har Skagen Fuglestation
deltaget i en række projekter i 2020.
F.eks. gps-sendere på solsorte, radiosendere på rødhalse, rasteoptælling og
ringmærkning af splitterner, NOVANA
overvågning af gæs og ænder, monitering af skarvkolonien ved Nordstrand,
CES ringmærkning m.fl.

Skagen Fuglestations formidlingsaktiviteter, som er det tredje ben i kerneaktiviteterne, har derimod været påvirket
kraftigt af Corona restriktionerne gennem det meste af året. Det er dog lykkedes at afholde 55 ture med 671 deltagere
i løbet af sæsonen. I forhold til sæsonen
2019 er det et fald på 100 ture og ca.
2000 personer. Det har betydet væsentlig færre indtægter til at dække de
løbende driftsudgifter i 2020 og dermed
en udfordring for bestyrelsen til at finde
alternative indkomster.
Heldigvis er det gået tilfredsstillende
med udlejning af ”Kattegat-lejligheden”

til DOF-medlemmer. Trods Coronarestriktionerne har hele 27 uger har
været booket i 2020 og det har betydet
en væsentlig indtægt for fuglestationen.
Opholdene er meget populære og mange har booket igen i 2021.
I løbet af vinteren 2020-21 vil Real
Dania, som er bygningsansvarlig for
Det Grå Fyr, gennemføre en omfattende
renovering af alle indervægge, hvor der
er konstateret skader pga. udfældninger
af salte.
Bestyrelsen har afholdt 4 møder i 2020.
Poul Hald Mortensen, Kim Skelmose og
Kasper Thorup er i løbet af året fratrådt
bestyrelsen. De vakante pladser er overtaget af Anders Brinkmann, Hans Christoffersen og Anders Østerby.
Under redaktion af Peter Kristensen udgav bestyrelsen i foråret det omfattende
digitale årsskrift for Skagen Fuglestation 2019. Årsskriftet kan downloades fra
Skagen Fuglestations hjemmeside. Her
er der også mulighed for at følge alle de
daglige aktiviteter som finder sted på
fuglestationen.

Tak

I år har to medlemmer af bestyrelsen valgt at stoppe. Ulla Bryanne stoppede tidligere i 2020 på grund af tidsnød, og Børge Søndergård genopstiller ikke til generalforsamlingen i 2021. Der skal lyde en stor tak (hvordan man så gør det på skrift?)
til både Ulla og Børge for deres store engagement og arbejde. De vil blive savnet i
bestyrelsen.
Tak for det store arbejde vores frivillige i de forskellige grupper og udvalg har leveret. En tak skal gives til vores kommunerepræsentanter, der holder øje med, om
det går rigtigt til, når der gives tilladelse til nybyggerier, udvidelser og udnyttelse
af vores sparsomme natur. Også tak til de personer, der gennem deres tilstedeværelse ved vore ture, foredrag og events, bidrager til at gøre det frivillige arbejde
spændende og udfordrende.
Tak til bestyrelsen for at koordinere arbejdsopgaver og økonomi og altid være
parate til nye udfordringer angående formidling, ændringer i naturpolitik og deltagelse i den offentlige naturdebat.
Tak til grupperne for årets indsats og levering af indslag til denne beretning. Tak
til Henrik Pedersen for at levere data til afsnittet om sjældne fugle i Nordjylland,
og tak til Knud Pedersen for tekst og billeder til afsnittet om Skagen Fuglestation.

