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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Onsdag den 9. december 2020, kl. 19.00, hos Elly Hansen, Kystvejen 75, 7755 Bedsted

Til stede: Poul (PHM), Martin (MHH), Gerner (GM), Elly (EH), Thomas (TT) og Aase (AABK).
Afbud fra: Anni (AS), Christian (CB), Jan (JSK) og Kirsten Marie (KMH)
…………………………………………………………………………………………………………

Ad 1.  Den endelige godkendelse af referat fra sidste møde, den 30. september 2020

Det fremsendte referat blev godkendt med følgende rettelser:
Ad punkt 3) Bestyrelsen
Nationalpark Thy: Struktur ændres til planperiode
Friluftsrådet: I slutningen tilføjes ”vedrørende Gudenåen”
Punktællinger: Hilstrøm ændres til Vikstrøm
Ad punkt 4) Beretning fra arrangementsudvalget – Buskør ændres til Buksør
Ad punkt 5 b) Hvis vi beslutter at beholde traileren – Indledningen ændres til ”Det besluttedes at
beholde traileren. Tages på på Visionsmødet”

EH lægger det endelige referatet på DOF NV’s hjemmeside.

Ad 2.  Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

Ad 3.  Bestyrelsen

PHM orienterede om følgende:
Jølby Nor: Danske Naturfond vil se seriøst på sagen. 
PHM omtalte SEGES Webinar.
Kvols: PHM har talt med Michael Winther. Projektet står på foreløbig stand-by – afventer finansie-
ring.
Medie-kontakt:  PHM  har  videresendt  mail  modtaget  fra  Helge  Røjle  vedrørende  styrkelse  af
omtalen af lokalafdelingerne i DOF’s centrale medier. 

MHH orienterede fra det afholdte Repræsentantskabsmøde. Mødet blev afholdt 3 steder, der var i
forbindelse via blandt andet storskærm. Mødet koncentrerede sig regnskab og budget. Næste møde
afholdes i foråret 2021, hvor indholdet er mere frit. Regnskabet blev godkendt, og budgettet god-
kendt med en rettelse. Der var på mødet kritik af, at mange penge går til administration. Der blev i
grupper arbejdet med strategiperioden 2021 og 5 år frem. Input til dette arbejde modtages gerne i
Repræsentantskabet. Input sendes til MHH, der videresender. MHH sender referatet fra Repræsen-
tantskabsmødet til DOF NV’s bestyrelse.

TT orienterede om Hald Sø. Møde indkaldt fra Bådelauget på Hald Sø. De ønsker DOF og Natur-
fredningsforeningen inddraget i arbejdet.  Der er stor færdsel på søen af blandt andet kanoer og
jægere. Bådelauget ønsker begrænsning i færdslen på søen og bedre skiltning i forhold til adfærd på
vadet. Udbygning af de 5 Haller, som tiltrækker mange turister, betyder øget uro i dalen ved Niels
Bugges Kro,  hvor  der  er  vandstær  og  ynglende sortspætte.  Naturstyrelsen  giver  ikke  penge til
udbygning af området.



Ad 4.  Beretning fra arrangementsudvalget

I  forbindelse  med  aflysning  af  ture  synes  bestyrelsen,  at  det  er  et  godt  princip,  hvis
turlederen/arrangøren møder op på aftalte tid og sted for at sikre, at ingen møder forgæves op. Er
der mødt deltagere op, kan turen gennemføres, hvis det skønnes muligt.
Den kommende tur til Hald Sø, der normalt trækker mange deltagere, deles i flere hold. Turen til
Agger Tange gennemføres i egne biler og ved hjælp af Zello.
Der er planlagt arrangementer indtil15. maj 2021. Vi er blandt andet medarrangør af foredrag af
Klaus Malling og Morten DD.
Lars Mogensen vil afholde fuglestemmekursus i foråret 2021. Hvis forsamlingsforbuddet over 10
personer stadig gælder, vil kurset blive gennemført med 9 deltagere efter først-til-mølle-princippet.

Ad 5 a.  Eventuel beretning fra trailergruppen

Udskudt til Visionsmødet.

Ad 5 b.  Eventuelt nyt om supplerende køb af fugle

Vi skal eventuelt blive skrevet op hos nogle genbrugsforretninger som aftagere til udstoppede fugle.

Ad  6.   Skal  vi  organisere  henvendelser  til  formanden,  nyhedsbreve,  velkomstbreve  m.m.
anderledes? Skal lokalafdelingen synliggøres mere.

Oplagt at diskutere på Visionsmødet. Diskussion blandt lokalafdelingernes formænd for at gøre for-
mandsskaberne stærkere. EH finder nye medlemmer i medlemsportalen og udsender velkomstbreve
2 gange årligt. Det foresloges, at dette sker hvert kvartal i stedet for. Kontakt til medierne sættes på
Visionsmødet.
EH spørger Jens Jørgen Andersen, om hans fugleartikler fra Thisted Folkeblad må lægges på DOF
NV’s hjemmeside.

Ad 7.  Fuglekasser i Naturstyrelsens hundeskove

TT, CB og AS er tovholdere vedrørende fuglekasser i Sjørup, PHM vedrørende fuglekasser i Øster-
ild. Start omkring 1. marts. Nødvendige aktiviteter sættes i gang først i det nye år, og PHM/TT/CB
udveksler materialer omkring slutningen af februar.. PHM sender løbende orientering til bestyrelsen
om, hvordan projektet skrider frem. Der skal altid være 2 til stede ved opsætning af fuglekasserne.
Hjælp kan eventuelt efterlyses via DOF NV’s Facebook side.

Ad 8.  Økonomi

EH rundsendte kontoudtog og gennemgik denne. Hun mindede om, at man skal huske at få eventuel
kørsel med inden 1. januar.

Ad 9.  Hjemmeside og Facebook

Hjemmesiden skal ind under DOF.dk. Her vil der også være støtte til support. MHH snakker med
Lars herom. Beslutning tages på Visionsmødet eller 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Ad 10. De kommende møder i 2021



På grund af forsamlingsforbuddet på 10 personer, der er gældende indtil udgangen af februar, flyttes
det aftalte Visionsmøde fra den 6. februar til enten den 6. eller 13. marts 2021 – med forbehold for
at det kan skubbes igen. PHM checker op angående mødested og udsender brev om ændret dato.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 10. februar 2021, kl. 19.00, hos Aase Busk Kristensen,
Stranddalen 153, 7870 Roslev.

PHM taler med Anni om generalforsamlingen på Skivehus Aktivitetscenter. Eventuelt med tilmel-
ding, hvis der kommer mere end 30 deltagere.

Der afholdes Naturmøde den 29. og 30. maj 2021.

Ad 11. Eventuelt

Intet til referat.

Referent

Aase Busk Kristensen


