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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Torsdag den 18. august 2022, kl. 19.00 – via TEAMS
Til  stede:  Martin  (MHH),  Elly  (EH),  Henrik  (HHN),  Anni  (AS),  Kirsten  Marie  (KMH),  Aase
(AABK).

Fraværende: Keld (KDP), Jes (JG), Jan (JSK), Gerner (GM), Brian (BJ).
…………………………………………………………………………………………………………

Ad 1.         Den endelige godkendelse af referat fra det seneste møde, den 16. juni 2022  

Referatet  godkendtes med de af MHH fremsendte kommentarer vedrørende Ad 7.  Naturpolitisk
udvalg, afsnittet om Vindmøller på Hanstholm Havn.

Ad 2.         Godkendelse af dagsorden  

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. MHH havde følgende yderligere punkter. Generalforsamling
under punkt 3 og Boggave under punkt 11.

Ad 3.         Nyt fra bestyrelsen  

Indrapportering af arter:
Nationalpark  Thys  leder,  Else  Østergaard  Andersen,  har  rettet  henvendelse  til  HHN  angående
indrapportering på Arter.dk. Der var i bestyrelsen enighed om, at DOF basen er vor base til indbe-
retning af fugle, idet disse indberetninger automatisk kommer videre over i Arter.dk. HNN skriver
til hende for at få flere oplysninger og for at informere om, hvad vi kan byde ind med. 
I den forbindelse efterlyses endnu engang et kursus i indberetning på DOF basen. Eventuelt work-
shop med GM eller en person fra Thy. 

Projekt ørn:
Ole Friis Larsen har rettet  henvendelse til  MHH angående udpegning af en lokalkoordinator til
Projekt Ørn. Da der var uklarhed om fortolkningen af henvendelsen, lovede KMH at spørge Ole
herom på weekendens kommende hovedbestyrelsesmøde. Hun har meldt tilbage, at vor fortolkning
af, at der er tale om en lokal koordinator, der indberetter årets yngleresultater fra redekoordinatorer-
ne, og at man lokalt forsøger at finde redeansvarlige, er korrekt. Brian og Stine spørges, om de
kunne være interesseret i dette.

Fugle for alle:
Jacob Bredsdorff Frederiksen fra Fuglenes Hus har rettet henvendelse til MHH angående et projekt
med fokus på at skabe interesse for fugle og natur hos børn og ikke mindst få dem ud i naturen. Det
er aftalt, at han og MHH skal tage en snak om projektet. Herefter melder MHH tilbage til resten af
bestyrelsen.

Mere natur i Agerlandet:
Det er aftalt, at Brian tager koordinatorrollen. Brian og ????? mødes kort for at aftale DOF’s rolle.
Brian rapporterer herefter tilbage til resten af bestyrelsen.

Nystrup Klitplantage:
MHH har modtaget invitation fra Naturstyrelsen Thy til en workshop om skovrestaureringsprojektet
SUPERB. KMH anførte, at der ikke er så meget fugl i sagen. Hvis der er nogen, der er interesseret,
kan invitationen sendes videre til vedkommende, ellers deltager vi ikke.



Generalforsamling 2023:
Generalforsamlingen er fastlagt til lørdag den 25. februar 2023, kl. 13.00, på Søndermølle i Viborg,
hvor der startes med frokost. Der kan eventuelt arrangeres en fugletur om formiddagen og eventuelt
et foredrag om eftermiddagen.

Ad 4.         Feltprojekter i NP Thy  

HHN arbejder på at få afsluttet projektet den 10. eller 11. september. Derefter digitaliseres data, og
han  skriver  en  artikel  om resultatet.  Det  har  været  et  godt  projekt  med gode resultater.  MHH
spurgte, om en optælling af sort-grå ryle er aktuelt igen, hvortil HHN svarede ja. Han forventer
opstartsmøde i 2. weekend i januar 2023. HHN oplyste, at der vil blive afholdt en tranetælling i
DOF NV. Han melder datoerne ud, når disse ligger fast.

Ad 5.         Beretning fra arrangementsudvalget, herunder gråmejserne  

Den planlagte fugleweekend i Nr. Vorupør er næsten besat.
Casper Petersen er koordinator i Ørneklubben.
Der planlægges gåture rundt om Søndersø i Viborg hver anden søndag i måneden.
Der afholdes julemøde lørdag den 26. november på Søndermølle. Det overvejes, om der skal holdes
et julemøde i den nordlige del af DOF NV også.
GM deltager 2. september i møde om ændringer i DOF basen. Vi afventer resultatet af dette møde,
inden der igangsættes tiltag til workshop om indtastning i basen.
MHH nævnte, at det havde været hyggeligt at deltage i Snapsting i Viborg, men AS mente ikke, at
deltagelsen var umagen værd.
Der er tur til Venø den 10. september i Naturens Uge. Samt til Hald om søndagen den 11. septem-
ber. MHH ringer til Steen for at høre, om han kan og vil deltage i dette. Ellers deltager vi ikke.

Ad 6.         Aktuel status for medlemstal, nyheds- og velkomstbreve, henvendelser via hjemme-  
side etc.

EH oplyste, at der p.t. er 493 medlemmer, ingen nye, men 15 udmeldinger de sidste 3 måneder.  
MHH oplyste, at han løbende får henvendelser via hjemmesiden, og det blev aftalt, at hvis han ikke
selv svarer på disse, kan de sendes videre til den øvrige bestyrelse.

Ad 7.         Naturpolitisk udvalg  

HHN oplyste, at han har indsendt materiale, men ikke har fået svar tilbage endnu.

Ad 8.         Økonomi  

EH havde fremsendt kontoudtog per mail. Hun oplyste, at der endnu ingen penge var modtaget fra
puljen til betaling af kikkerter. EH skriver til KDP, at pengene endnu ikke er modtaget.

Ad 9.         Hjemmeside og Facebook  

Jens Søgaard har lovet at oprette flere i det nye system, men dette er ikke sket. EH rykker ham.
Det diskuteredes, hvordan brugerniveauet kunne deles op:
Formand – Højt niveau
GM – Superbruger
Almindelig bruger – alle øvrige bestyrelsesmedlemmer, arrangementsudvalget samt gråmejserne.
Dette punkt tages op på det kommende Visionsmøde. 



Føj 10.      Kommende møder i 2022  

Næste bestyrelsesmøde:
Afholdes hos Henrik Haaning Nielsen, Frimervej 16, 7742 Vesløs.
HHN og MHH udsender Doodle med forslag til mødedato i starten af november, kl. 19.00. Frist på 
tilbagesvar på Doodle: 4 dage.

Visionsmøde lørdag den 17. september 2022:
Bestyrelsen gennemgik udkast til invitationen til Visionsmødet. Det blev aftalt, at også Søren Krag,
Jens Christian Kjærgaard og Casper Petersen inviteres med til mødet.

Indkøb: Smørrebrød, kaffe, sukker,  fløde,  kage,  servietter, aftensmad, snacks, drikkevarer.  HHN
tilbød at handle ind, hvis han har mulighed for det.
Desuden:Skriveredskaber, post-it, fremviser (MHH).
Liste over emner – hver især tænker over emner i løbet af de næste 14 dage og sender disse til
MHH. AABK gennemgår bestyrelsesreferater siden sidste Visionsmøde for at se, om der er noteret
emner til Visionsmødet.

Ad 11.       Eventuelt  

Lars Engmarks 25 års jubilæum:
AABK sørger for at sende en vingave på 3 fl. rødvin til Lars Engmark i forbindelse med hans 25.
års jubilæum hos DOF.

Per Wessels Buchwalds død:
Det er for sent at gøre noget nu. I stedet nævner MHH ham i årsberetningen på generalforsamlin-
gen.

Boggave:
KMH er blevet kontaktet af Aage Ramsing fra Dollerup, der spurgte, om DOF er interesseret i nogle
fuglebøger, han vil skille sig af med. Ingen i bestyrelsen var interesserede i disse bøger, så KMH
takker pænt nej.

Svanholmhus:
HHN oplyste, at udstillingen på Svanholmhus på Agger Tange laves om, og at han bliver involveret
i arbejdet med tekster. Indvielse forventes inden nytår.

Foreningslokale:
JG skal have møde med Morsø Kommune herom, og melder derefter tilbage til resten af bestyrel-
sen.

Referent
Aase Busk Kristensen


