
Bestyrelsesmøde den 16. november 2022 
 
Fraværende: Claus Midtgaard og John Kristensen 
 

1. Økonomi (Henny) 
Gennemgang af foreløbigt regnskab. Lidt flere tilskudsmidler fra DOF pga flere medlemmer.  
 

2. Bestyrelsesmedlem til Skagen Fuglestation (Peter) 
DOF Nordjylland udpeger tre medlemmer. Et medlem på valg, og Knud Pedersen genvælges. 
Oluf Flou og Peter L. Kristensen er de øvrige medlemmer, der er på valg næste år. 
 

3. Temamøde Grønt Råd Aalborg (Anton) 
Klima-tema i år. Afholdes 1. december. Alle kan deltage. Lægges på hjemmesiden.  
 

4. Opfølgning på seminar (Alle) 
Drøftelse af årets seminar. 
Godt program og givtigt at lære kommunerepræsentanterne bedre at kende og høre om 
deres udfordringer og prioriteringer.  
Forslag om udveksling af referater på tværs af kommunerne til inspiration og vidensdeling. 
Forslag om genoplivning af Naturbeskyttelsesudvalg for at støtte de lokale repræsentanter. 
 

5. Generalforsamling (Peter, alle)  
Drøftelse af vedtægternes formulering vedr. dagsorden. Rækkefølgen af punkter står os frit 
for at ændre efter behov. 
Indkaldelse på hjemmesiden senest 1. december. 
Niels Eriksen foreslås som dirigent. Han har sagt ja. 
Bestyrelsen fremlægger årsrapport i fællesskab. 
Drøftelse af valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
Drøftelse af valg af nye medlemmer til bestyrelsen (Peter, Morten, John og muligvis Claus 
stopper). Bestyrelsen foreslår Anni G. Madsen (suppleant), Mette Vesterhaab Nielsen 
(suppleant), Gunnar Hansen og Anton Thøger Larsen. 
Foredrag til GF: Forslag om Knud Pedersen, Skagen Fuglestation (Peter spørger) og Helle 
Lyngbak, Tranum Nationalpark. 

 
6. Evt. 

Anton: Kendelse vedr. mountainbikes i Poulstrup Sø fra Fredningsnævnet. Der må ikke være 
større arrangementer i fuglenes yngletid. DGI og Friluftsrådet har klaget, hvilket 
fredningsdommeren har kommenteret. Drøftelse af hvorvidt Friluftsrådet repræsenterer 
DOF’s interesser.  
Svend Erik: SE har været til punkttællingsseminar. Nordjylland er kommet godt med mht. 
punkttællingsområder. Meget få nattællinger i Nordjylland.  
Svend Erik: Filmprojekt om naturgenopretning i Hammer Bakker har premiere den 24/11 i 
Biffen. SE sidder i paneldebat efterfølgende. Filmen bliver vist på TV2. 
Magnus: En løbende opgaveliste implementeres når den nye bestyrelse er tiltræder. 
 


