
Referat fra bestyrelsesmøde 

den 24. juni 2021 
Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland 

Torsdag den 24. juni 2021, kl. 19.00, hos Anni Stub, Aagade 47, 7850 Stoholm 

Til stede: Martin (MHH), Keld (KDP), Gerner (GM), Elly (EH), Anni (AS), Thomas Thelle (TT), 

Henrik (HHN), Aase (AABK), Kirsten Marie (KMH) 

Fraværende: Jan (JSK) 

………………………………………………………………………………………………………… 

Ad 2 . Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af følgende til punkt 1: ”og godkendelse af 

udkast til Referat af Ordinær Generalforsamling”. 

Ad 1 . Godkendelse af referat fra sidste møde, den 6. maj 2021 og udkast til referat af 

Ordinær generalforsamling 

Udkast til referat fra sidste møde godkendtes med de 3 af KMH tilsendte tilføjelser/rettelser til 

punkterne 3, 3a og 8. 

Udkastet til Referat af Ordinær Generalforsamling godkendtes med følgende rettelse: 

Punkt 2, 2. linje: Efter øvrige bestyrelsesmedlemmer tilføjes ”og alle frivillige”. 

Punkt 9, 2, afsnit, 1. linje: Takke erstattes af ”takkede”. 

Ad 3 . Bestyrelsen 

MHH bød Keld Dahl Pedersen og Henrik Haaning Nielsen velkommen som nye medlemmer af 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Martin Høj Hansen 

Næstformand: Keld Dahl Pedersen 

Kasserer: Elly Hansen 

Sekretær: Aase Busk Kristensen 

Bestyrelsen gennemgik medlemmerne i diverse udvalg: 

Arrangementsudvalget: AS, GM, TT, ?. 

Gråmejserne: Hans Dahlgaard, Anni Oppelstrup, Finn Andersen og Marianne Suhr (undersøges). 

Trailerudvalget (som arbejder sammen med arrangementsudvalget): Traileren står på Præstevej 
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Rønbjerg. Bent Lyngklip spørges, om det er en opgave, han kunne have lyst til at stå for. Også 

Jan spørges. 

Webmaster: Elly Hansen 

Hjemmesiden og feltaktiviteter: Henrik Haaning Nielsen 

Ansøgninger Fonde med videre: MHH med hjælp fra Christian Bøggild 

Ansvarlig for børn og unge: Dette punkt tages op på Visionsmødet 

Herefter gennemgik bestyrelsen listen over kommunekontakter ved natur- og miljøsager. 

Listerne blev ajourført. 

EH tilretter udvalg og kommunekontakter på DOF NV’s hjemmeside.Der var generel tilfredshed 

med deltagerantal i generalforsamlingen, idet 22 personer deltog. 

Revision af Forretningsorden blev udskudt til næste møde. 

Ad 4 . Beretning fra arrangementsudvalget 

MHH oplyste, at nye ture i DOF NV annonceres 5. juli. 

MHH oplyste, at der p.t. kun er 2 tilmeldte til trækfuglekurset til efteråret. Der sendes reminder 

ud. 

MHH oplyste, at Mette ikke ønsker at stå for trækfuglekursus i 2022. 

Ad 5 . Plan for visionsmødet 

Lørdag den 21. august fastholdes som dato for visionsmødet. De praktiske detaljer aftales på 

næste bestyrelsesmøde. 

HHN oplyste, at han i forbindelse med arrangementer savner feltaktiviteter. Dette kan være 

koordinerede tæller af for eksempel overvintrende sortstrubede bynkefugle eller sortgrå ryler på 

høfder om 

vinteren. De opnåede resultater kan bruges feltmæssigt. Man kunne eventuelt have nogle 

projektweekender med uddannelse i ynglefugle. Hvis der ikke er folk nok i DOF’s lokalafdeling, 

kan man eventuelt tage folk ind uden for afdelingen. Tovholderne skal bearbejde data med 

korte noter. 

HHN foreslog også, at man tager kontakt til de unge, der er opført i databasen, for at høre, om 

de kunne være interesserede i sådanne projekter for at få flere unge ind i naturarbejdet. HNN 

tilbød at stå for uddannelsen. Tidsplan: Foråret 2022.MHH anførte, at sådanne aktiviteter ville 

være helt i tråd med DOF NV’s visioner for lokalafdelingen. 

HHN’s tanker og ideer tages op på visionsmødet den 21. august. 

Ad 6 . Aktuel status for nyhedsbreve, velkomstbreve m.m. 

EH oplyste, at der er kommet 4 nye medlemmer i juni, så det totale antal medlemmer er 529. Det 

har ingen udmeldelser været. 



Ad 7 . Fuglekasser i NST’s hundeskove 

TT oplyste, at de sidste 3 kasser samme dag er sat op i Sjørup, og at nogle af kasserne er i brug. 

Christian Bøggild og Poul Hald Mortensen sætter kasser op i Østerild, og TT undersøger status 

med Christian. 

Ad 8 . Fuglekasser ved Lodbjerg Fyr 

MHH kontakter Poul Hald Mortensen for at høre om status. 

Ad 9 . Naturpolitisk udvalg 

Udvalget består af Anni Oppelstrup, formanden for DOF NV, KMJ + grønne råd, GM, Poul Blicher 

Andersen, Poul Hald Mortensen og Kommunekontaktpersonerne. 

Ad 10 . Økonomi 

EH gennemgik det fremsendte kontoudtog. Hun oplyste, at der er modtaget et tilskud på 

13.289,01 kr. fra DOF. Dette tilskud modtages 2 gange årligt. 

Ad 11 . Hjemmeside og Facebook 

Bestyrelsen var enige om, at vi gerne vil have DOF centralt til at stå for DOF NV’s hjemmeside, så 

den kommer til at ligne de andre afdelingers hjemmeside. EH kontakter DOF for at undersøge, 

hvad det kræver. 

Ad 12 Kommende møder i 2021 

Mandag den 9. august 2021, kl. 19.00, hos Aase Busk Kristensen, Stranddalen 153, 7870 Roslev. 

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

Ad 13 Eventuelt 

EH havde modtaget en henvendelse fra Christian Wendt om klipning af hæk, hvor der er 

fuglereder. 

MHH oplyste, at det ikke er tilladt at klippe hæk, hvis man forstyrrer fugle. MHH sender et link 

herom til EH, der videresender dette Christian Wendt som svar på hans henvendelse. 

Referent 

Aase Busk Kristensen 

 


