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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Onsdag den 10. februar 2021, kl. 19.00 - afholdt DIGITALT via TEAMS

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

Ad 1.  Den endelige godkendelse af referat fra sidste møde, den 9. december 2020

Det fremsendte referat blev godkendt med følgende rettelser:
Ad punkt 3) Bestyrelsen
1. afsnit, 2. linje: Danske Naturfond ændres til Den Danske Naturfons.
3. afsnit, 4. linje: Vadet ændres til vandet.
3. afsnit, 4. linje: Haller ændres til Halder.

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

Ad 2.  Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

Ad 3.  Bestyrelsen

PHM har modtaget opfordring fra Egon Østergaard til at lede efter kandidater til Hovedbestyrelsen,
da 2 medlemmer udtræder. Bestyrelsen besluttede, at vi ikke blander os med forslag, da det er 2
medlemmer fra Nord, der udtræder.
TT oplyste, i anledning af en ny forespørgsel om DOFs kommentarer til brug for certificering af
driften af et privat skovområde ved Hald Ege (Langeskov), at han har været igennem området på ny
og meddelt, at vi ikke har ændrede kommentarer i forhold til tidligere. PHM ville eventuelt se med
på området  i  forbindelse med nedennævnte gennemgang af Sjørup Hundeskov med henblik på
opsættelse af redekasser.
PHM oplyste,  at  det  er  meddelt,  at  der  ikke  er  ændret  syn vedrørende Haderup Skovsø.  PHM
foreslår, at han, CB og TT kører omkring søen, når der sættes fuglekasser op i Sjørup Skov.
PHM spurgte KMH, om der er diskuteret alterativer til den Midtjyske motorvej. Men hun har ikke
hørt noget. 
PHM orienterede om solcelleanlæg ved Hanstholm og andre steder. CB foreslog, at disse eventuelt
opføres ud til motorvejene, da vildt/fugle ikke færdes ved siden af vejene. MHH foreslog, at anlæg
eventuelt kunne sættes op i vejret, så der var plads til vildt/fugle under solcellerne.

Vedrørende vindmøller ved Daugbjerg/Mønsted oplyste CB, at høringsfristen er udsat. Det har på
grund af Corona ikke været muligt at holde borgermøde i Daugbjerg. Projektet møder stor modstand
fra folk i området.

Ad 4.    Beretning fra arrangementsudvalget  

Det er trist, at så mange arrangementer må aflyses. Der er stor spænding om, om restriktioner for-
længes, eller om der kommer nye til.



Fuglestemmekurset rykkes, så 1. mødeaften bliver den 8. marts, hvis regeringen hæver forsamlings-
loftet.
Ørnens dag sidst i februar samt gråmejsetur den 17. januar aflyses begge.
Arrangementsudvalget holder lav profil med arrangementer i marts og april men kommer med flere
ture fra maj, hvis det igen bliver tilladt at samles flere end 5 personer.

Ad 5.  Hvordan skal vi forholde os, når det gælder fastlæggelse af årsmøde og visionsmøde

Årsmødet kan skubbes, når blot regnskabet for 2020 er indsendt, hvilket EH har sørget for. Når vi
igen kan holde fysisk møde, underskrives regnskabet, hvorefter hun sender ny kopi ind.

PHM sender udkast til Årsberetningen ud til bestyrelsen til kommentering.

Det satses på, at der kan afholdes Årsmøde  onsdag den 9. juni 2021, kl. 18.30 – 21.30. MHH
kontakter Anni Oppelstrup for at få hende til at lave ny aftale med Skivehus Aktivitetscenter. PHM
forsøger at booke Jan Skriver til den ændrede mødedato. Ny dato skal meddeles Hovedforeningen
og lægges ud på Hjemmesiden.

PHM oplyste, at Sigrid gerne vil komme og overvære et af vore bestyrelsesmøder.

På grund af forsamlingsloftet er det urealistisk at kunne afholde visionsmødet den 13. marts. Mødet
afholdes i stedet lørdag den 21. august 2021, kl. 09.00 – 21.00, i Vejlerne.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24. marts 2021, kl. 19.00. Mødet afholdes DIGITALT.
Næste fysiske bestyrelsesmøde forsøges afholdt torsdag den 6. maj 20221, kl. 19.00, hos PHM.

Ad 6.  Hvad er status for nyhedsbreve, velkomstbreve m.m.?

EH oplyste,  at  der  er  kommet 5 nye medlemmer,  samt at  hun sender  velkomstbrev(e)  ud hver
måned.

Ad 7.  Fuglekasser i NST’s hundeskove

PHM arbejder på at få tilbud hjem på skilte, men synes at 1. tilbud på 75 kr. på skilt er for dyrt. Han
afventer alternativt tilbud, som sendes til bestyrelsen, når det kommer. CB undersøger også, hvad
der er muligt med spraymaling og hård lak. Da kasserne har en lang holdbarhed, må det forventes,
at arbejdet med tallene skal laves om inden for nogle år. Når vejret bliver lidt bedre, tager PHM, TT
og CB ud og ser på opsætningssteder. Indvielsen venter, til samfundet igen er fuldt kørende. Tages
op på næste bestyrelsesmøde.

Ad 8.  Økonomi

EH havde fremsendt kontoudtog forud for mødet. Da ISOBRO midlerne ikke er brugt i 2020, er de
tilbagebetalt. 

Ad 9.  Hjemmeside og Facebook

EH oplyste,  at  der  arbejdes videre på at  få hjemmesiden ind under  DOFs hjemmesiden.  MHH
oplyste,  at  prisen  for  oprettelsen  hos  DOF er  6.000 –  8.000 kr.  +  arbejdstimer  til  overflyting.
Arbejdet sættes i gang hurtigst muligt.



Ad 10. De kommende eksterne møder i 2021

For eksempel Naturens Dag, Vejlernes Dag og så videre. 
MHH fortalte om de forskellig tiltag på Naturmødet. DOF NV er med med online events, hvor man
viser fugle frem. KMH oplyste, at de forskellige temaer fra DOF alle er blevet afslået, der vil blive
andre temaer end fuglerelaterede emner. Tilbagegang af fuglelivet i agerlandet er et problem, og
kunne være et emne til Naturmødet.

Ad 11. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede de fremtidige muligheder for Jølby Nor.

AS spurgte, om man kan gøre noget i området ved de 5 Halder. TT oplyste, at der er interview på
vej med journalist, når Corona situationen er blevet bedre. KMH oplyste, at det er et projekt, der
skal tage hensyn til mange ting, og at natur-/kulturhensyn støder sammen. Hun oplyste endvidere, at
der er  opnået nogle ændringer i  forhold til  oplægget.  Når området  ikke er hegnet ind,  kan der
desværre ikke sættes skilte op med cykling forbudt. Men det er vigtigt at få folk til at respektere
adgangsregler. 

MHH oplyste, at der afholdes repræsentantskabsmøde i sidste weekend i april 2021. Der er 3 ledige
pladser. MHH deltager. PHM afklarer inden 1 marts, hvorvidt han kan deltage, og giver besked til
MHH. Poul Blicher Andersen blev nævnt som mulig deltager.

MHH oplyste, at der mangler en person til promovering af Bolig Birding her i lokalafdelingen.

MHH oplyste, at der er kommet ny kode til DOF. Han sender den nye kode til bestyrelsen.

MHH oplyste, at der afholdes virtuelt møde i Friluftråd NV den 2. marts 2021, kl. 19.15. PHM
deltager.

Referent

Aase Busk Kristensen


