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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Onsdag den 30. september 2020, kl. 19.00, i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted.
Til stede: Poul (PHM), Martin (MHH), Gerner (GM), Christian (CB), Elly (EH), Anni (AS),
Thomas (TT), Kirsten Marie (KMH), Jan (JSK) og Aase (AABK).
…………………………………………………………………………………………………………
Ad 1. Den endelige godkendelse af referat fra sidste møde, den 12. august
Det fremsendte, rettede referat blev godkendt. EH lægger referatet på DOF NV’s hjemmeside.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.
Ad 3. Bestyrelsen
PHM orienterede om følgende:
Naturpark Thy: I løbet af 6 år går man over til en ny struktur for nationalparken, der skal gælde de
følgende 6 år. Prioriteringen af opgaverne skal lægges fast, blandt andet skal skovene have en tur.
Tjele møller: Tror stadig på at vi har en god sag.
Friluftsrådet: Kan ikke opnå kontakt med kontaktpersonen.
Kvols: Er i god gænge, og der er sendt fondsansøgninger. Der sker noget i efteråret. Michael
Winther kobles på sagen.
Jølby Nor (Erslev Kær): PHM var blevet kontaktet af lodsejerne vedrørende projektets fremtid.
Aage V. Jensens Fond vil ikke gå ind i arbejdet. Vil Fugleværnsfonden eventuelt? Vi prøver at få en
løsning med én ejer.
Grynderup Sø: Gorm Wærens og Anni Oppelstrup har bedt om hjælp vedrørende kvælstoftilbageholdelsesprojektet (en § 3 sag) ved Grynderup Sø. DOF NV er enige i klagen fra Danmarks Naturfredningsforening.
Døde Fugle: PHM var blevet kontaktet angående døde fugle i området – bogfinker ved Vandet Sø
og bogfinker og grønirisker i Tilsted.
Bestyrelsen tilsluttede sig, at DOF NV bekoster eventuelle obduktionsomkostninger. Man kan
eventuelt rette henvendelse til Knud Flensted på DOF’s hovedkontor for at høre, hvordan man skal
forholde sig.
Punkttællinger: Thomas Hilstrøm holder foredrag i DOF Vestjylland om dette emne. Lars Mogensen forsøger sammen med Arrangementsudvalget at få arrangeret et lignende foredrag i DOF NV.
Eventuelt som et webinar i disse Corona-tider. Punkttælling 2.0 har bevilget penge til projektet.
Bestyrelsen diskuterede, om andre kurser med fordel kunne holdes som webinar. Det er et værktøj,
der skal med i kassen fremover, og KMH tager det med på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Medlemsservice: Eventuelt udnævnelse af en person, der følger udviklingen i medlemstallet. Sættes
på som et punkt på Visionsmødet.
Ad 4. Beretning fra arrangementsudvalget
MHH oplyste, at der er planlagt nye ture, julemøde og generalforsamling.
Gråmejserne kører som det skal. Der var stor tilfredshed med turen til Buskør Odde, dog var stien
meget dårlig vedligeholdt. PHM tager kontakt til ejerne.

AS oplyste, at der på grund af Covid-19 restriktionerne vil blive tilmelding til foredraget med Kim
Skelmose den 16. november. Eventuelt via Skive Biblioteks billetbookingssystem.
Ad 5 a. Beretning fra trailergruppen herunder afgørelse om fremtiden
+
Ad 5 b. Hvis vi beslutter at beholde traileret...
Trailerens fremtid tages op på Visionismødet. CB havde ikke købt nogle af de udstoppede fugle,
han havde på hånden, idet de var for dyre. Alle i bestyrelsen holder øjne og ører åbne og må uden
forudgående aftale i bestyrelsen bruge et maksimumbeløb på 2-300 kr. på en udstoppet fugl.
Ad 6. Hvordan gør vi afdelingen mere synlig – og medlemslisten mere aktiv?
Sættes på som et punkt på Visionsmødet. Det blev foreslået at lave interviews til aviser, hvor der
opfordres til indmeldelse i DOF. PHM tager kontakt til pressen. Vi skal alle benytte alle chancer for
at gøre os synlige på fuglenes vegne.
Ad 7. Fuglekasser i Naturstyrelsens hundeskove?
Der søges igen om ISOBRO midler. PHM tager aktion. TT, CB og AS er tovholdere vedrørende
fuglekasser i Sjørup, PHM vedrørende fuglekasser i Østerild. Kasserne forventes at være på plads i
februar/marts 2021.
Ad 8. Økonomi
EH havde forud for mødet fremsendt kontoudtog og gennemgik udgifter/indtægter siden sidste
møde. EH mindede også om, at man skal huske at få eventuel kørsel med i indeværende år.
Ad 9. Hjemmeside og Facebook
JSK har oprettet en bruger ”NV bestyrelse”. Han forsøger at fjerne det.
Ad 10. Er der i bestyrelsen forslag til gode emner på visionsmødet samt eksterne deltagere?
PHM forventer at udsendt indkaldelse i førstkommende weekend. Invitation sendes til samme modtagere som sidste år samt Thorkil Brandt og Poul Blicher Andersen. På Visionsødet fastlægges også
datoen for næste bestyrelsesmøde.
Ad 11. De kommende møder i 2020
Visionsmøde: Lørdag den 7. november 2020, kl. 09.00 – 21.00, i Vejlernes mødelokale, Bygholmvej
71, 7742 Vesløs
Julemøde: Lørdag den 28. november 2020, kl. 18.00 – 22.00, på Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800
Viborg. På grund af Covid-19 består julefrokosten i år af smørrebrød.
Ad 12. Eventuelt
Intet til referat.
Referent
Aase Busk Kristensen

