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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Torsdag den 16. juni 2022, kl. 19.00 hos Jes Gravgaard, Ejerslevvej 38, 7900 Nykøbing Mors

Til stede: Martin (MHH), Keld (KDP), Jes (JG), Jan (JSK), Anni (AS), Brian (BJ), Aase (AABK).

Fraværende: Elly (EH), Henrik (HHN), Gerner (GM), Kirsten Marie (KMH).
…………………………………………………………………………………………………………

Ad 1.         Godkendelse af referat fra sidste møde, den 9. maj 2022  

Referatet godkendtes med de af KMH tidligere fremsendte kommentarer vedrørende Ad 3. Nyt fra
bestyrelsen, punktet begyndende med ”JSK oplyste, at …..”.
Endvidere rettes ”eventuelt kun 24.-24. juni” i Ad 5. Beretning fra Arrangementsudvalget, 3. linje,
til ”eventuelt kun 24. - 25. juni.”

Ad 2.         Godkendelse af dagsorden  

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Ad 3.         Nyt fra bestyrelsen  

KDP oplyste, at er er indkøbt 12 Vortex Raptor 8,5x32 børnekikkerter og 6 Vortex Diamondback
HD 10x42 voksenkikkerter.  Prisen  er  23.181 kr.,  hvoraf  Friluftsrådet  har  givet  en  bevilling  på
20.000 kr., mens DOF NV selv betaler resten. Bestyrelsen diskuterede, hvem der kan låne kikkerter,
og hvordan udlån kunne administreres. Blandt andet er det vigtigt, at turlederne låner kikkerter til
de bynære ture for børn og bedsteforældre i uge 7 og uge 42. JG spørger andre naturledere, om de
har gode ideer til håndtering af udlån. Han rapporterer tilbage til bestyrelsen, så sagen kan afsluttes.
MHH oplyste,  at  Naturmødet  i  Hirtshals havde været et  godt arrangement,  og både han og JG
opfordrede resten af bestyrelsen til at deltage i fremtidige Naturmøder.
MHH oplyste, at EH har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Hele
bestyrelsen udtrykte stor beklagelse over hendes beslutning, som de dog har stor forståelse for. Det
vil  sige,  at  der efter  generalforsamlingen skal findes  ny kasserer  og ny webmaster.  Bestyrelsen
diskuterede webmaster-opgaverne. MHH tager kontakt til EH og GM for at høre, hvordan de ser
processen.
JSK havde deltaget i Vejlernes Dag. Traileren havde været med deroppe. Der var mange på selve
standpladsen, men ikke mange ude at besøge tårnene. En evaluering af dagen var, at det var en god
idé at have en fugletur om morgenen, inden selve arrangementet. Gustav kunne være et emne som
fremtidig medhjælper.

Ad 4.         Feltprojekter i NP Thy  

HHN havde forud for mødet oplyst, at ynglefugleprojektet i NP Thy kører godt. Der er afsluttende
møde i Hanstholm. Han vil skrive et indlæg om projektet til hjemmesiden.
HHN vil gerne have en trane-tælling i de 4 kommuner i DOF NV i september måned.

Ad 5.         Beretning fra arrangementsudvalget, herunder gråmejserne  

De 3 næste måneder er dækket ind af arrangementer. Den 30. september – 2. oktober forsøges
arrangeret weekendtur i sommerhus i Nr. Vorupør. Den 10. september er der tur til Venø. BJ og Leif
Novrup tager til Venø i august for at planlægge turen. 



Gråmejserne har aflyst deres nat-tur den 24. juni og henviser til DOF’s natlyt tur den 17. juni.
Der er bynære ture i Nykøbing og Thisted i uge 42.
Deltagelse  i  Snapsting  i  Viborg  er  ændret  til  kun at  være  den 22.  juni,  hvor  arrangementerne
koncentrerer sig om naturen. Traileren skal så kun pakket ud og ned samme dag.
Oddershede er gået ud af Ørneklubben. I stedet er Josefine Buus Jacobsen trådt ind. Gustav er med i
Ørneklubben. JSK snakker med ham, om han kunne tænke sig at være med i arbejdet i Ørneklub-
ben. Også Kasper er et emne.

Ad 6.         Aktuel status for medlemstal, nyheds- og velkomstbreve, henvendelser via hjemme-  
side etc.

EH har i mail meddelt, at der p.t. er 507 medlemmer i DOF NV. Der er kommet 6 nye til de sidste 3
måneder, og 10 er udmeldte.
MHH oplyste, at han løbende får henvendelser via hjemmesiden.

Ad 7.         Naturpolitisk udvalg  

Der er stor opbakning til vigepladser på Bygholmdæmningen, og der kommer mange underskrifter
på. Når disse er samlet, sendes materialet videre til relevante instanser.
Vedrørende vindmøller på Hanstholm havn var bestyrelsen på mødet den 9. maj blevet enige om
ikke at afgive høringssvar, hvis ikke der er meget ”fugl” i det. Ville man gøre indsigelse, skulle det
gøres i eget navn. Da PBA med udgangspunkt i generelle diskussioner i DOF i telefonsamtaler med
MHH vurderede, at et uforpligtende høringssvar fra DOF NV til en uformel kommunal forespørgsel
kunne være relevant og rimelig, og at der er mere “fugl” i høringssvaret end antaget på mødet den 9.
maj, har MHH indgivet høringssvar i DOF NV’s navn. De øvrige tilstedeværende bestyrelsesmed-
lemmer udtrykte utilfredshed med, at MHH var gået uden om den trufne beslutning, og at han ikke
havde kontaktet dem herom. MHH tog kritikken til sig.

Ad 8.         Økonomi  

EH havde fremsendt kontoudtog per mail. Der var ingen kommenterer hertil.

Ad 9.         Hjemmeside og Facebook  

Dækket under punkt 3. Der er i bestyrelsen et ønske om, at flere får oplæring i at lægge indlæg ind
på hjemmesiden, herunder også Gråmejserne.

Ad 10.       Kommende møder i 2022  

Næste bestyrelsesmøde afholdes digitalt i august. Martin udsender Doodle med forslag til datoer.
Visionsmødet er planlagt til lørdag den 17. september 2022 i Vejlernes Administrationscenter. 

Ad 11.       Eventuelt  

JG kom med forslag om, at DOF NV skulle have et fast lokale til sine møder, eventuelt på Mors.
Han lægger en føler ud hos Morsø Kommune, alternativt Skive Kommune.

Referent
Aase Busk Kristensen


