
 
Dof Nordjylland 
Bestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts, kl. 17.00 i Golfhuset 
Fraværende: Gitte Holm 
Gæst: Olga 
 
Dagsorden: 

1. Præsentationsrunde  
 

2. Fastlæggelse af næste års bestyrelsesmøder Peter 
11 maj kl 19.00 (Anni kage) 
21 juni kl 19.00 (Aase kage)  
18 august kl 19.00 (Henny kage) 
5 oktober kl 19.00 (Svend Erik kage) 
16 november kl 19.00 (Magnus kage) 
5 januar kl 19.00 (Morten kage) 
11 februar Generalforsamling i Frederikshavn 
 

3. Naturnationalparker 
Svend Erik har reageret på flere kritiske læserbreve 
Orienterer om et muligt kommende møde mellem andre debattører  
Der arbejdes videre med kommunikation om natur og vores holdninger 
 

4. Naturmødet Anni 
Vi mangler folk til at tage vagter i løbet af dagene. 
Evt en forespørgsel til Rold Skov og Frederikshavn-grupperne 
Peter ser om han kan nå at opdatere hvervefolder. Hennys mand kan levere 
billeder. 
 

5. Økonomi Anni / Henny 
Kasserer har bemyndigelse til at betale op til 5000. Alt derover skal godkendes 
af formanden. "Faste" omkostningsposter - såsom husleje - er undtaget fra 
5000 kroners reglen. 
Man kan få kørselsgodtgørelse, når man repræsenterer DOF Nordjylland i 
officielle/udpegede sammenhænge. Skabelon udsendes af Henny. 
Henny har nu fået overdraget kassererposten fra Anni. 
 

6. Konstituering Anni 
Anders ny tovholder i naturpolitisk udvalg i DOF Nordjylland i stedet for Anni, 



som dog fortsætter i udvalget. 
Anni overdrager adgang til foreningens e-post til Henny (admin), Peter og 
Anders. 
Senere på året gennemgås og opdateres de forskellige grupper – herunder på 
hjemmesiden. 
 

7. Jubilæum Peter 
50 års jubilæum i DOF i oktober (første weekend).  
Overveje mulige arrangementer og trækplastre til næste bestyrelsesmøde, 
hvor punktet drøftes igen. 
 

8. Evt. Alle 
Peter: Brug hans @plk.dk-adresse 
Anton: I regi af Grønt Råd er der indsendt kommentar til AK vedr. bifangster 
ved ureguleret stenbiderfiskeri. Videresendes til bestyrelsen. 
Anders. 30. april Vild Weekend i Aalborg Kommune på Streetfood. 
Forespørgsel på oplæg om naturpolitik og/eller stand. Svend Erik overvejer, 
om han kan holde oplæg. 
Ros til formanden for et godt arbejde i brugergruppen for NNP i Tranum.  
 

 
 


