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Mødedato og -sted: tirsdag den 11. maj, kl. 19.00 i Golfhuset 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Gitte Holm(GH), Svend Erik Mikkelsen(SEM), 
Anni Guldberg Madsen(AGM), Morten Johansen(MJ), Magnus Houen Lauritsen(MHL) og Anders 
Horsten(AH). 
Afbud: Gustav Urth(GU) og Claus Midtgaard(CM) 

Dagsorden: 

1. Velkommen til Magnus 
Præsentationsrunde og velkomst til Magnus i bestyrelsen. 
 

2. Økonomi (Anni) 
Kassebeholdningen var ved årsskiftet 1/1-2021: 98465,69 
I 2021 er der brugt få penge indtil videre (i alt 10990,90), herunder en gave til Skagen 
Fuglestation, husleje Skillingbro og et klagegebyr vedr. sagen om vindmøllerne i Rendbæk. 
 

3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling (Peter) 
Bestyrelsesmøde: 24/6 kl 19. (Gitte tager kage med) 
Bestyrelsesmøde: 11/8 (Aase tager kage med) 
Yderligere møder fastlægges på juni-mødet. 
Generalforsamling 2022: 19/2-2022. Aalborg. Kl. 10 (morgenmad kl 9). Evt. oplæg Anton G. 
Lihn (”Et synligt DOF”).  
 

4. Gennemgang af udvalg (Alle) 
Ansvarsområder blev gennemgået og ledige pladser besat. Peter opdaterer listen. MJO 
kontakter Børge vedr. filer 
 

5. Naturmødet (Anni /Gitte) 
a. DOF Nordjyllands bidrag (i samarbejde med DOF Nordvest): Natur-tableau bygget 

og bruges online event om fuglenes levesteder. Gustav og Anna live på FB, hvor de 
fortæller og svarer på spørgsmål kl 10-11 den 30/5. 
Video optaget og klippet af Gustav. Video på DOF’s Facebook. 

b. Poul Erik og Svend Erik laver arrangement med Skagen Fuglestation.  
c. Anders. Livedebat med en repr. fra Fugleværnsfonden. Emne: Vild natur kontra plejet 

natur. 
 

6. Møde med kommunerepræsentanter (Anni) 
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. Emne for mødet: ”Nordjyllandskortet” 
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7. Medlemsmøde (Anni) 
Dato fastlægges på juni-mødet. Sidst sept. eller start okt. 
 

8. Hjemmesiden.  
a. Månedens DOF'er: Gitte og Anni arbejder videre med en slags portrætserie. Evt. et 

andet navn for ikke at forpligte til en månedlig artikel.  
b. Artikel om unge bestyrelsesmedlemmer i DOF Nordjyllands bestyrelse. Gitte og Anni 

arbejder på den. 
c. Beslutning: Arrangementer annonceres kun på egen webside og Facebook. 

 
9. Orientering om Rendbæk og Egholm (Anders og Peter) 

a. Vindmøller ved Rendbæk. Klage afsendt til Planklagenævnet. 
b. 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Indsigelse afsendt til Vejdirektoratet. 

 
10. Energipark Aalborg (Peter) 

Der inviteres til deltagelse i fordebat omkring etableringen af Energipark Aalborg. Anton 
Thøger Larsen er inddrage som kommunerepræsentant. Deltagelse i debatmøde senere i 
maj.  
 

11. Orientering om Bolle Try Enge (Svend Erik) 
Svend Erik har indsendt bekymringsbrev til Aalborg Kommune. 
Processen følges. Afventer det faglige grundlag (VVM-redegørelse) før officiel 
indsigelse/stillingtagen. 
 

12. Gustav viser video (Gustav) 
Punktet udgår pga afbud. 
 

13. Evt. (Alle) 
a. En national følgegruppe for udpegning af urørt skov har lavet deres rapport. Det er 

positivt fordi man har lagt sig op af en faglig indstilling ift udpegningen af de 
egnede områder (Anders). 

b. I Rise Skov er der lavet udkast til naturplejeplan (Anders). 
c. Debatindlæg om rewilding (Anders) 
d. Fugletur på golfbane i Hobro annonceres (Gitte/Morten) 
e. Nøglebrikker til Golfhuset. Ubrugte nøglebrikker hjemhentes. 
f. Hammer Bakker-tur. SEM sender til MJO, som lægger på hjemmesiden. 

 
Referat: MJ  


