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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Tirsdag den 9. november 2021, kl. 19.00, hos Thomas Thelle, Nonbo Hede 12, 8800 Viborg
Til stede: Martin (MHH), Keld (KDP), Henrik (HHN), Gerner (GM), Anni (AS), Thomas Thelle
(TT), Elly (EH), Aase (AABK)
Fraværende: Jan (JSK), Kirsten Marie (KMH)
…………………………………………………………………………………………………………
Ad 1.

Godkendelse af referat fra sidste møde, den 15. september 2021

Udkast til referat fra sidste møde godkendtes med følgende rettelse: Ad 4., 5. afsnit: ”Aktiviteter for
unge og feltaktiviteter blev diskuteret. For ungdomsmedlemmer kunne det være en efterårslejr med
HHN som leder. Feltaktiviteter kunne være optælling af sortgrå ryler ved høfderne på Vestkysten i
DOF NVJ’s område eller overnatningsområder for traner”.
Ad 2.

Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsordenen med tilføjelse af en ajourføring vedrørende
redekasser i hundeskove v/TT, under punkt 3.
Ad 3.

Opsamling af Visionsmødet samt nyt fra Bestyrelsen

Punkt 3 blev indledt med 1 minuts stilhed til minde om Poul Hald Mortensen.
PHM’s poster i Grønt Råd Thisted og Brugerrådet for NP Thy blev diskuteret. Forskellig emner
blev nævnt. HHN spørger Helge Røjle, Jørgen Peter Kjeldsen og Jeppe Pilgaard. Er ingen af dem
interesseret, forsøger han at kontakte naturvejlederne Søren Krag og Thomas Holgaard.
MHH omtalte det kommende repræsentantskabsmøde, der afholdes i weekenden 20.-21. november.
MHH, JSK og AABK deltager. På mødet skal primært diskuterets økonomi og lidt strategi. Dagsorden er sendt ud, og en ændring af medlemsstrukturen er på dagsordenen og vil blive indstillet til
repræsentantskabets godkendelse. Ændringen går ud på, at der fra 2022 kun opereres med 3 medlemstyper
• Medlem 520 kr. om året/eller 45 kr. om måned.
• Husstandsmedlem 695 kr. om året/eller minimum 60 kr. om måneden.
• Ungdomsmedlem/Ørneklubmedlem 265 kr. om året/eller minimum 25 kr. om måneden.
Der er over 18.000 medlemmer i DOF, en stigning i 2021 på ca. 2.000 medlemmer.
Skovning i juli: MHH har talt med Kim Skelmose. Der afholdes møde i oktober/november for at
finde ud af, hvad der kan gøres bedre fremover.
MHH spurgte, om vi ved Kommunevalget kan påvirke nogen i grøn retning.
MHH oplyste, at havvindmøller og almindelige møller er ok for DOF, hvis ikke de generer fuglene.
Det er primært rovfuglene, der ikke kan finde ud af at flyve udenom vindmøller.
Der er opsat 20 redekasser i henholdsvis Østerild og Sjørup. Christian Bøggild (CB) har check på
det indtil videre, og kasserne er tjekket og gjort klar til ynglesæsonen. Der skal opsættes standere
med pjecer inden februar/marts. TT kontakter CB for at høre, om der skal tilladelse til opsætning af
standere, og de arbejder videre, blandt andet med trykning af folderne. HHN vil gerne deltage i opsætningen af standere. Det undersøges, om Naturstyrelsen eventuelt har folderholdere.
Det offentlige har udarbejdet portal for idræts- og friluftstiltag. Brug af portalen overvejes. MHH
tager punktet op på repræsentantskabsmødet.

Når der er et emne fra visionsmødet, vi gerne vil arbejde med, tages det frem. Men tidsmæssigt er
det først realistisk efter generalforsamlingen i februar.
Ad 4.

Feltprojekter i NP Thy

HHN informerede om det fremsendte forslag vedrørende tælling af ynglefugle i NP Thy. Der afholdes infomøde den 3. marts 2022. HHN forsøger at få mødet afholdt i Centret i Nr. Vorupør. Jeppe
Pilgaard deltager. HHN kontakter ham med endelig dato. I det oplæg, der sendes ud, gøres opmærksom på, hvilke tidspunkter, der skal tælles.
Han informerede også om den koordinerede optælling af sortgrå ryle langs Thys kystlinje fra Klitmøller til Agger Tange. Tællingen finder sted søndag den 9. januar 2022. Optællingen afsluttes med
et måltid mad. CB sender invitation ud via nyhedsbrev, og der annonceres på FB.
Ad 5.

Beretning fra arrangementsudvalget, herunder gråmejserne

Der afholdes møde i arrangementsudvalget den 2. december.
Jens Frimer har overtaget DOF turen til Vejlerne den 13. november efter PHM.
Julehyggemøde afholdes den 27. november på Søndermølle. Aftenens indslag til være de fremmødte medlemmers ornitologiske oplevelser, udenlandsture med mere samt eventuelle billeder.
Der afholdes generalforsamling den 26. februar 2022 på Nykøbing Mors Bibliotek. Mødet indledes
med bynær fugletur v/Hans Dahlgaard.
AS bestiller 100 stk. smørrebrød hos slagteren i Stoholm.
Gråmejseture er planlagt frem og med juli 2022.
Ad 6.

Aktuel status for medlemstal, nyheds- og velkomstbreve, henvendelser via hjemmeside etc.

Medlemstallet i DOF NVJ er 526 medlemmer, der er 2 nye indmeldte i oktober, som har modtaget
velkomstbrev og link til hjemmesiden. Der er 4 udmeldte i september/oktober, heraf 2 dødsfald.
Der har været 2 henvendelser via hjemmesiden. En norsk dame vil gerne have adresser på DOF
medlemmer. På grund af persondataloven vil EH foreslå hende at henvende sig direkte i FBgruppen. Endvidere har Poul Blicher henvendt sig angående ændring af e-mail.
CVR-nr. og adresse er rettet fra PHM til MHH.
Ad 7.

Naturpolitisk udvalg

Poul Blicher overvejer møde, men det er ikke aktuelt lige nu. Han indkalder, når der er noget.
Ad 8.

Økonomi

EH gennemgik det fremsendte kontoudtog. Der var ingen bemærkninger til dette.
Ad 9.

Hjemmeside og Facebook

Arbejdet med at overføre materiale er i gang, men det er et stort arbejde. Det, der er lavet, er ok.
Kun referater fra det seneste år skal med over på det nye platform.
Ad 10. Kommende møder i 2022
Onsdag den 5. januar 2022, kl. 19.00, hos Keld D. Pedersen, Mollerupvej 24, 7860 Spøttrup.
Lørdag den 26. februar 2022, kl. 10.00, generalforsamling på Nykøbing Mors Bibliotek.

Lørdag den 26. februar 2022, møde efter generalforsamlingen, herunder fastlæggelse af bestyrelsesmøde i begyndelsen af marts.
Ad 11. Eventuelt
MHH oplyste, at sejlrenden ved Agger Tange skal ændres. Ifølge HHN får det ikke den store betydning for fuglelivet i området.
Referent
Aase Busk Kristensen

