
Referat af bestyrelses- seminar/møde, lørdag d. 29/10-

2022 kl. 10.00, Golfhuset 

 
Fraværende: Gitte Holm, Morten Johansen, Claus Midtgaard, Anton Thøger Larsen 

 

Punkt 1 - Arbejdsopgaver 

Ønsker et bestyrelsesmedlem at fratræde medlemskabet i bestyrelsen til en 

generalforsamling, anbefales det pågældende medlem at foreslå en ny erstatning, i 

samarbejde med bestyrelsen, til at varetage det afgående bestyrelsesmedlems 

respektive arbejdsrolle i foreningen, såfremt det er muligt. Hvis et 

bestyrelsesmedlem fratræder sit medlemskab i bestyrelsen i vedkommendes 

valgperiode, tiltræder første suppleant og sidder som menigt bestyrelsesmedlem 

valgperioden ud, for hvem suppleanten erstatter. 

 

Punkt 2 - DOF Nordjyllands organisation & bestyrelsens arbejde 

Drøftelse af poster og fordeling af arbejdsopgaver. Evt. en opdeling af 

sekretærposten. 

Bestyrelsens har begrænset arbejde mht. formidling, da formidlingsgruppen og 

arrangementerne gik i stå, grundet corona. Formidlingsgruppen genoptages ved 

næste generalforsamling. 

Bestyrelsen bør være mere synlige i landskabet og til arrangementer. 

Vær opmærksom på ikke at pålægge personer arbejdsopgaver og roller, men hjælp 

hinanden med de nødvendige og ofte administrative roller. Dette giver en større 

succesrate af fuldførte opgaver. 

Lav en indsatsliste/strategiplan, hvor arbejdsopgavers status fremgår, og hvem der 

er i færd med at udføre dem. Her skal begyndelsestidspunkt og estimeret 

sluttidspunkt også fremgå. 

Årshjul med opgaver. 

Organisationsplanen gennemgås for eventuelle rettelser, og er ved fælles enighed 

retvisende for organisationen. Dog er der underordnede administrative rettelser i 

form af nye repræsentanter og arbejdsfordelinger for bestyrelsens vedkommende. 

Den nye reviderede plan vil fremgå på hjemmesiden efter næste generalforsamling. 

- Sekretariat 

Drøftelse om hvilke kontakter formanden har ansvar for, og at sekretariatet er 

hele bestyrelsens ansvar. 

- Indsamling af viden om fugle 

Svend Erik Mikkelsen ønsker at tiltræde som tovholder. 

- Naturpolitisk udvalg 

Der kommer mere understøttelse fra DOF til lokalafdelingerne mht. 

naturpolitik. 

Gør opmærksom på vores naturpolitisk udvalg blandt 

kommunerepræsentanterne. 



- Fugleoplevelser i naturen og events 

Naturmødet: Der mangler folk til det praktiske. Handlingsplan. 

Skagen Fuglefestival: DOF Nordjylland er repræsenteret én dag. 

- Formidling og kommunikation 

Medlemsinformation. 

Flere fugle/naturture. 

Undervisning på folkeuniversitetet. 

Mentorordning. 

Nyhedsbrev til medlemmer via mailchimp eller DOF. 

 

Gennemgang af tillidsposter. 

Listen med funktionsvaretagelser og tillidsposter på hjemmesiden revideres af 

Anders Horsten. Der tiltræder nye og frafalder gamle tillidsrepræsentanter såfremt 

der er sket udskiftning efter aftale. 

Peter skal afgive sine rettigheder over DOF Nordjyllands hjemmeside til den 

kommende bestyrelse ved næste generalforsamling. Bestyrelsen udarbejder en plan 

for overdragelsen. 

 

Program for møde i Golfhuset d. 30/10-2022, for kommunerepræsentanter og 

tillidsfolk: 

Punkt 1: Præsentation 

Punkt 2: Info til og fra bestyrelsen 

Punkt 3: Emner (oplæg) til næste års seminar-møde. 

Punkt 4: Jobbeskrivelse til og fra kommunerepræsentanter. Anvender I DOF 

Nordjyllands naturpolitik? Kan bestyrelsen hjælpe? Naturnationalparker, Hammer 

Bakker 


