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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Onsdag den 12. august 2020, kl. 19.00, hos Poul Hald Mortensen, Bygholmvej 63, 7742 Vesløs.
Til stede: Poul (PHM), Martin (MHH), Gerner (GM), Christian (CB), Elly (EH), Anni (AS),
Thomas (TT), Aase (AABK).
Fraværende: Kirsten Marie (KMH), Jan (JSK).
…………………………………………………………………………………………………………
Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde, den 4. juni 2020
Referatet tilrettes i henhold til fremsendte rettelser og sendes til bestyrelsen.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
Ad 3. Bestyrelsen
PHM orienterede om, at der skal ske nyudpegning af bestyrelsesmedlem til Nationalpark Thys
bestyrelse per januar 2021.
Der har fundet dækafbrænding sted på Agger Tange ved færgelejet med cirka 200 tilskuere. Dette
havde resulteret i, at vadefugle var fløjet væk. Det undersøges, om der eventuelt kan etableres bump
på vejen for at forhindre gentagelser.
Klagesagen vedrørende Tjele Møllerne er i god gænge, og vor klage har opsættende virkning.
Skive Kommune har givet dispensation vedrørende en klage over oversvømmelse af Sæby Å ved
Grynderup Sø. Der er klaget over afgørelsen. Mere støtte fra DOF Vesterbrogade kunne være
ønskeligt i blandt andet klagesager.
Fugleværnsfonden har ikke noget om Kvols og Erling. Fugleværnsfonden går kun ind i opgaver,
hvor de har et areal. Man ønsker fra Kvols en udtalelse fra DOF om, at Kvols-huset er en god idé.
AS sender kontaktoplysninger til PHM, der tager en snak med naturvejleder Michael Winther.
PHM arbejder på sagen vedrørende Friluftsrådet ved Gudenåen.
CB har talt med Anni Oppelstrup (AO) om vindmøllesagen i Daubjerg angående traner i området.
Afstanden mellem møllerne er ikke ok. Der afholdes hørings-/informationsmøde i slutningen af
september/primo oktober. AO og CB arbejder videre på sagen efter dette møde.
CB oplyste, at AO mente, at jægerne i Skive Kommune skulle have det samme beløb til bekæmpelse af mårhunde som jægerne i Viborg Kommune. CB kontakter AO og beder hende sørge for en
skriftlig ansøgning for at påpege og dokumentere behovet. Hvis en sådan ansøgning modtages,
bevilges 1.000 kr.
CB oplyste, at AO også havde spurgt ind til Naturpolitisk Udvalg. PHM spurgte, om vi skal have et
sådant udvalg, og hvad bestyrelsens holdning er. Der var interesse for at beholde udvalget, punktet
tages op på Visionsmødet, og AO inviteres til at deltage i mødet.
Referater bør være tilgængelige på DOF NV’s hjemmeside. AABK sender endeligt godkendt referat
til EH, der sørger for indlæggelse på hjemmesiden. AABK sørger for at uploade godkendte referater
fra tidligere møder på internetdelingsfilen.
Ad 4. Beretning fra arrangementsudvalget
Arrangementer er så småt i gang igen. Retningslinjer fra DOF generelt skal stadig overholdes.

EH oplyste, at Johannes Bang har meldt afbud til det aftalte foredrag i september på grund af
coronasituationen. EH arrangerer ny dato med ham.
MHH oplyste, at efterårsturene er planlagte, og at Søndermølle er booket til juleafslutningen.
PHM oplyste, at der er OK fra foredragsholder Jan Skriver til juleafslutningen.
MHH oplyste, at trækfuglekurset er i gang.
AS oplyste, at bynære ture i Viborg, Skive, Nykøbing Mors og Thisted er planlagt til mandag den
12. oktober, og at det aflyste foredrag med Kim Skjelmose afholdes den 16. november på biblioteket i Skive.
AS oplyste, at der i samarbejde med Viborg bibliotek arbejdes på et arrangement med Klaus
Malling Olsen i uge 9, 2021. Der tages entré. DOF NV dækker et eventuelt underskud.
AS oplyste, at der i samarbejde med Viborg bibliotek og blandt andet Ældre Sagen, Stoholm
Borgerforening, Menighedsrådet og Trivselspiloterne arbejdes på et arrangement på biblioteket i
Stoholm med Morten DD. Der tages entré. Vi dækker et eventuelt underskud.
Ad 5. Beretning fra trailergruppen
CB oplyste, at AO ikke er interesseret i at være trailer-koordinator. Hun foreslog i stedet Keld Dahl
Pedersen. GM spørger Keld. Trailerens videre skæbne tages op på visionsmødet. Traileren bruges
eventuelt ved Naturens Dag i september ved Hald sø. MHH kontakter Steen Franch herom.
Ad 6. Hvordan gør vi afdelingen mere synlig – og medlemslisten mere aktiv?
Sættes på som et punkt på Visionsmødet.
Ad 7. Fuglekasser i Naturstyrelsens hundeskove?
Der er kommet positiv tilbagemelding fra Ditte Svendsen angående fuglekasser i Østerild i Thy.
Start eventuelt i oktober eller tidlig forår. Ditte Svendsen inviteres med til indvielsen. PHM er
tovholder. TT, CB og AS er tovholdere vedrørende fuglekasser i Sjørup
Ad 8. Økonomi
EH gennemgik udgifter siden sidste møde. Der var spørgsmål til en enkelt post, som siden er
afklaret. EH fik udleveret dokumentation fra bestyrelsen til brug i banken.
Ad 9. Hjemmeside og Facebook
CB oplyste, at AO havde oplevet nogle problemer med hjemmesiden. EH tager dette op med ham,
der normalt hjælper os med hjemmesiden.
Ad 10. Revision af Forretningsorden
Forretningsordenen blev godkendt med en enkelt rettelse, idet punkt 2 under konstituering ændres
til: ”Bestyrelsen udpeger lokalafdelingens punktællingskoordinator, repræsentanter i grønne råd,
kommunekontakter samt DOF-base koordinator”. Revisionsdatoen ændres til 12. august 2020.
Ad 11. Næste møde – og de øvrige møder i 2020
Bestyrelsesmøde: Onsdag den 30. september 2020, kl. 19.00, hos Elly, Kystvejen 75, 7755
Bedsted.

Visionsmøde: Lørdag den 7. november 2020, kl. 09.00 – 21.00. Sted: Mødelokalet, Vejlernes
Administrationsbygning, Bygholmvej 71, 7742 Vesløs
Julemøde: Lørdag den 28. november 2020, kl. 17.00, på Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 Viborg.
PHM kontakter Niels Lisborg for at høre, om han vil komme til Visionsmødet og fortælle om
Vejlerne.
Ad 12. Eventuelt
Intet til referat.

Referent
Aase Busk Kristensen

