
Referat af bestyrelsesmødet 

den 6. maj 2021 
Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland 

Torsdag den 6. maj 2021, kl. 19.00, hos Poul Hald Mortensen, Bygholmvej 63, 7742 Vesløs 

Til stede: Poul (PHM), Martin (MHH), Gerner (GM), Elly (EH), Thomas (TT), Anni (AS), JAN 

(JSK), Kirsten Marie (KMH) og Aase (AABK) 

Afbud fra: Christian (CB) 

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

Ad 1. Den endelige godkendelse af referat fra sidste møde, den 24. marts 2021 

Det fremsendte referat blev godkendt med følgende rettelser: 

Punkt 3, afsnit 5 – her indsættes den af MHH fremsendte rettelse. 

Punkt 7, afsnit 7 – her slettes ” foran Projektet. 

Punkt 10, afsnit 1 – formanden erstattes af formandskabet. 

Punkt 10, afsnit 1 – JSK erstattes med Poul Blicher Andersen. 

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

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendt med følgende ændringer: 

Tange Sø sættes på som et separat punkt 3.a. 

Naturens rige sættes på som et separat punkt 3.b. 

Ad 3. Bestyrelsen 

Bestyrelsen drøftede en henvendelse angående hvide storke ved Harrevig Golfklub. PHM melder 

tilbage og henviser til hjemmesiden Storkene.dk. 

PHM oplyste, at det nye medlem i Nationalpark Thy, Henrik Haaning, er kommet godt i vej. 

TT oplyste, at der ikke havde været yderligere kontakt med en journalist vedrørende Hald Sø. 

KMH oplyste, at Damarks Naturfredningsforening Viborg har tildelt Jens Christensen fra Hald 

Søs 

Bådelaug årets Naturpris på 5.00 kr. Pengene har Jens Christensen tænkt skal bruges i et forsøg 

på 

at få havørnen til at slå sig ned ved Hald Sø. 

Ad 3a. Tange Sø 

PHM har haft kontakt til DOF’s formand, Egon Østergaard, angående Tange Sø, hvor foreningen 

Vild Gudenå DK spørger, om de må sætte DOF’s logo på deres materiale. Bestyrelsen 

diskuterede 



sagen, og der var enighed om, at også DOF Østjylland skal høres i sagen. Der var også enighed 

om, 

at Hovedbestyrelsen må tage stilling til, hvordan DOF forholder sig. Det er ikke et kardinalpunkt 

for DOF NV, om det er sø eller vandløb. 

Ad 3b. Naturens Rige 

Der er tale om et kommunalt arrangeret samarbejde, der har eksisteret længe. Formålet er at få 

folk 

ud i naturen, bedsteforældre med børnebørn, 1-2 gange årligt. PHM’s holdning er, at det er 

vigtigt at 

holde kontakten. Vi tager den derfra, hvis der kommer noget specielt ud om fugle. 

Ad 4. Beretning fra arrangementsudvalget 

MHH orienterede om de nye retningslinjer for arrangementer i DOF. Udendørs må man være op 

til 

75 personer forsamlet, indendørs op til 25 personer. Husk også at holde 1 m afstand til 

hinanden. 

Der er arrangeret fugleture for maj og juni. Der afholdes Fuglenes dag i slutningen af maj. Næste 

møde i arrangementsudvalget afholdes i juni. 

Gråmejseturene afholdes som planlagt. 

Ad 5. Holder planen med generalforsamling og visionsmøde? 

Som Corona restriktionerne ser ud p.t. afholdes årets generalforsamling som planlagt i Skive 

den 9. 

juni 2021. PHM bekræftede, at Jan Skriver kommer og holder et foredrag på 1 time forud for 

generalforsamlingen. 

Visionsmødet lørdag den 21. august 2021 afholdes som planlagt. Ud over bestyrelsen inviteres 

følgende personer til mødet: Poul Blicher Andersen, Mette H. H. Hansen, Lars Mogensen, Anni 

Oppelstrup, Keld Dahl Pedersen, Jens Jørgen Pedersen og Gorm Wæhrens. 

Ad 7. Fuglekasser i NST’s hundeskove 

Der mangler at blive sat 4 kasser op, som er i restordre. Naturstyrelsen Kronjylland har lavet en 

pæn 

omtale af fuglekasseprojektet. Thy har lovet at lave en tilsvarende inden Pinse. Folk er meget 

positive over for tiltaget. Kasserne gås igennem i august, så flagermus kan bruge dem indtil 

oktober. 

Ad 8. Fuglekasser ved Lodbjerg Fyr 

En skov- og landskabsingeniørstuderende har fået øje på 8 fuglekasser ved Lodbjerg Fyr, der 

ikke 

har været opsat i 2 år. DOF NV vil gerne tage sig af sagen, men skal holdes skadesløse. PHM 

foreslog, 



at Børge Pedersen fra DN Thy eventuelt kunne være behjælpelig med at forbedre kasserne. 

Den studerende har oplyst, at NP Thy vil betale udgifterne. KMH anførte, at vi gerne stiller 

kompetencer til rådighed for diverse projekter, men bør være tilbageholdende med at yde pege, 

da 

det kan danne præcedens. PHM oplyste, at der vil blive udarbejdet brochure over kasserne til 

fyret. 

Ad 9. Hvordan sikrer vi evt. fornyelse i bestyrelse og arrangementsudvalg? 

MHH oplyste, at DOF MV mister 2 personer i bestyrelsen og arrangementsudvalget, idet Gerner 

og 

Christian har oplyst, at de ikke genopstiller på den kommende generalforsamling. På valg til 

bestyrelsen er endvidere Elly og Poul. Det er vigtigt at finde nye personer for de afgående 

medlemmer. 

PHM oplyste, at Henrik Haaning Nielsen er villig til at opstille til bestyrelsen. 

PHM kontakter Poul Blicher Andersen for at høre, om han vil være ordstyrer på 

generalforsamlingen. 

Ad 10 Økonomi + Ad 11. Hjemmeside og Facebook 

EH havde fremsendt kontoudtog forud for mødet. Der var ingen kommentarer til kontoudtoget. 

Der 

er kommet 7 nye medlemmer i april, der er ingen udmeldte. I alt 225 medlemmer. Facebook 

gruppen har p.t. 490 medlemmer. 

Det fysiske regnskab blev underskrevet af bestyrelsen. 

Ad 12. Kommende møder i 2021 

Den nye bestyrelse konstituerer sig på et møde umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Næste bestyrelsesmøde herefter finder sted mandag de 21. juni 2021, kl. 19.00. Sted aftales på 

konstitueringsmødet. 

Ad 1 3 . Eventuelt 

MHH orienterede om Nørreådal projektet. 

 

Referent 

Aase Busk Kristensen 

 


