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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Mandag den 9. maj 2022, kl. 19.00, afholdt digitalt via TEAMS.

Til stede: Martin (MHH), Elly (EH), Jes (JG), Jan (JSK), Kirsten Marie (KMH), Aase (AABK)

Fraværende: Keld (KDP), Henrik (HHN), Gerner (GM), Anni (AS), Brian (BJ),
…………………………………………………………………………………………………………

Ad 1.         Godkendelse af referat fra sidste møde, den 24. marts 2022  

Referatet godkendtes uden kommentarer.

Ad 2.         Godkendelse af dagsorden  

Bestyrelsen godkendte dagsordenen, hvor hovedvægten er lagt på punkterne 1, 2, 3, 5, 7, 10 og 11.

KMH bød Jes Gravgaard velkommen i bestyrelsen og takkede ham, fordi han havde lyst at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Herefter var der en kort introduktionsrunde fra de fremmødte bestyrelsesmed-
lemmer.

JG oplyste, at han overtager Jens Jørgen Pedersens stol i Grønt Råd.

Ad 3.         Nyt fra bestyrelsen  

MHH oplyste, at der ikke var noget nyt vedrørende Friluftsrådet. 
MHH oplyste, at han, JSK og KMH havde deltaget i forårets Repræsentantskabsmøde i Hillerød.
Her havde man diskuteret vigtigheden i at tage godt imod nye medlemmer og fastholde dem, blandt
andet via velkomstmail og opfølgning. JG ville vide, hvordan nye medlemmer blev modtaget i DOF
NV, og EH orienterede om proceduren. JG mente, at man skulle overveje medlemsprisen. KMH
oplyste, at der ikke er mistet mange medlemmer på grund af den øgede medlemspris. 
MHH oplyste, at Stefan Stürup er valgt til Friluftrådets bestyrelse. 
Der arbejdes med 3 halvstore projekter: E-læring, Fugle for alle og opfordring fra Dansk Handicap-
forbund om hjælp til registrering af adgang til fugletårne, eventuelt via en app.
Bestyrelsen diskuterede, hvad der kunne gøres for at gøre fugletårnene mere handicapvenlige. 
JSK oplyste, at DOF i en længere årrække har arbejdet på, at den disponible egenkapital skal udgøre
20 % af omsætningen. Den praksis  besluttede repræsentantskabet at  ændre til,  at  målet for den
disponible egenkapital er, at den skal udgøre 50 % af de budgetterede lønudgifter. De frigjorte mid-
ler kan bruges til noget andet. Ansættelse af yderligere en naturpolitisk medarbejder er for eksempel
ét blandt flere forslag.
KMH oplyste, at der havde været et indlæg omkring vindmøller og deres indflydelse på naturen,
som havde givet stof til eftertanke i DOF. Der blev opfordret til, at man i lokalafdelingerne ser på,
om der er ”fugl” i det, inden der bliver indsendt en indsigelse.
MHH oplyste, at der er Naturmøde i Hirtshals den 19. - 21. maj. DOF NV er blevet inviteret med at
DOF Nordjylland, og han og Mette står i DOF’s stand under mødet.

Ad 4.         Feltprojekter i NP Thy  

HHN havde forud for mødet oplyst, at ynglefugleprojektet i NP Thy kører. Det er tid til  en ny
gennemgang af områderne en af de nærmeste dage.



Ad 5.         Beretning fra arrangementsudvalget, herunder gråmejserne  

Vejlernes Dag finder sted den 4. juni. JG og JSK deltager eventuelt. JSK spørger GM, om han også
har lyst at være med. JG henter eventuelt traileren. 
Traileren skal med til Snapsting Viborg den 22. - 25. juni, eventuelt kun 24. - 25. juni. Spørgsmålet
er, om vi af hensyn til forsikring tør lade traileren stå i Viborg Midtby. MHH meddeler arrange-
mentsudvalget at traileren skal tages ned om aftenen og sættes op igen næste dag. 
AST havde spurgt, om udgifter til forplejning er ok. Hun vil også gerne have OK til at bruge 500 kr.
til nye plastkasser til traileren. Bestyrelsen godkendte begge dele.

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

Intet til referat.

Ad 7.         Naturpolitisk udvalg  

Vigepladser på Bygholmdæmningen: Vi underskriver et dokument om, at vi gerne vil have flere
vigepladser.
Formand for Naturpolitisk udvalg, Poul Blicher Andersen, indkalder til møde. MHH sender mail til
Poul om, at der er kommet et nyt medlem. 
Vindmøller Hanstholm: Vi vil ikke afgive høringssvar, hvis ikke der er meget ”fugl” i det. Henrik
og Carsten er velkomne til at indgive indgivelse, men i deres eget navn, og ikke i DOF’s.
Solceller i Tved: JSK oplyste, at det er 2 kæmpeprojekter, der er gemt lidt af vejen. De skal stå på
lavbunds landbrugsjord, og der er ikke meget ”fugl” i det.

Ad 8.         Økonomi  

Intet til referat.

Ad 9.         Hjemmeside og Facebook  

Intet til referat.

Ad 10.       Kommende møder i 2022  

Det næste møde, der er et fysisk møde, forsøges afholdt hos JG. MHH udsender Doodle med datoer.

Ad 11.       Eventuelt  

JG kom med forskellige ønsker, han kunne tænke sig drøftet på kommende møder/visionsmødet:
Hundeluftning,  Fugletællinger  (blandt  andet  af  hjejler),  Videoklip  (blandt  andet  på  YouTube),
Ynglefugletællinger, Naturfotografer (uhensigtsmæssig adfærd – hvordan kommer vi i kontakt med
dem?). (JSK: Via fotoklubber og kampagner i DOF).
MHH oplyste, at JG var velkommen til  at  fremsende sine tanker tanker herom forud for næste
møde.

Referent
Aase Busk Kristensen


