Referat af bestyrelsesmøde
den 15. september 2021
Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland

Onsdag den 15. september 2021, kl. 19.00, hos Elly Hansen, Kystvejen 75, 7755 Bedsted

Til stede: Martin (MHH), Anni (AS), Elly (EH), Henrik (HHN), Thomas (TT), Gerner (GM), Keld
(KDP)
Afbud fra: Jan (JSK), Kirsten Marie (KMH), Aase (AABK)
…………………………………………………………………………………………………………
Ad 1. Oplæg ved Jeppe, NP Thy
Jeppe Pilgaard fra Nationalpark Thy deltog de første 30 min. med et oplæg om forskellige
projekter
i NP Thy. De ville gerne have vores assistance med at kortlægge fugle på diverse lokaliteter.
(Trane
og Tinksmed blev nævnt). Det kunne være en før og efter tælling på lokaliteterne. Og hvad skal
der
eventuelt til for at få fuglene til området. HHN er tovholder på projektet, og TT og (måske) Lars
Mogensen er øvrige medlemmer i gruppen.
MHH ville spørge Lars. NP Thy har 20.000 kr. til diverse udgifter i forbindelse med projektet.

Ad 2. Den endelige godkendelse af referat fra det seneste møde, den 9. august
Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Ad 3 . Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser.

Ad 4. Opsamling af Visionsmødet samt nyt fra Bestyrelsen

Der er udsendt referat fra Visionsmødet.
Der blev diskuteret om, der eventuelt skulle startes tidligere måske kl. 9-10, og om mødet skulle
flyttes til marts.
Annoncering af ture? Skal det fortsat være i bladet eller på Facebook – mail eller hjemmeside
som
primære kilder.
Måske kunne næste tur annonceres i velkomstbrevet, som EH sender ud.
Aktiviteter for unge og feltaktiviteter blev diskuteret. For ungdomsmedlemmer kunne det være
en
efterårslejr med HHN som leder. Feltaktiviteter kunne være optælling af sortgrå ryler ved
høfderne
på Vestkysten i DOF NVJ’s område eller overnatningsområder for traner.
Repræsentantskabsmødet blev vendt, hvor Martin og HHN deltager (hvis HHN kan), og Poul
Blicher Andersen får også tilbuddet, da han har givet udtryk for, at han gerne vil med hvis muligt.

Ad 5. Beretning fra arrangementsudvalget, herunder gråmejserne + Ad 6. Aktuel status for
medlemstal, nyheds- og velkomstbreve, herunder henvendelser via hjemmeside etc.
Der blev nævnt 2 arrangementer med Viborg Bibliotek (Klaus Malling og Morten D.D.). Thomas
Vikstrøm med punkttællinger.
Nye medlemmer i udvalget er Jane Abrahamowitz og Brian Jacobsen.
Medlemtallet er dags dato 523. Generalforsamling i 2022 bliver lørdag den 26. februar i
Nykøbing,
og måske med en lille fugletur først. Anni og Thomas er på valg og vil gerne holde i bestyrelsen.
Anni fortsætter dog i arrangementsudvalget.

Ad 7. Naturpolitisk Udvalg
Anni Oppelstrup overdrager til Poul Blicher Andersen.

Ad 8. Økonomi
Kassebeholdning er 139.000 kr.

A d 9 . Hjemmeside og Facebook
Hjemmesiden flyttes til DOF snarest. GM, EH og måske Christian Bøggild klarer dette.

Ad 10. Kommende møder i 2021
Næste møde tirsdag den 9. november 2021, kl. 19.00, hos Thomas Thelle, Nonbo Hede 12, 8800
Viborg,
Mødet onsdag den 5. januar 2022, kl. 19.00, er hos Keld D. Pedersen, Mollerupvej 24, 7860
Spøttrup.

Ad 11 . Eventuelt
Intet til referat.

Referent
Keld Dahl Pedersen

