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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Tirsdag den 21. december 2021, kl. 16.30, afholdt via TEAMS

Til stede: Martin (MHH), Henrik (HHN), Gerner (GM), Anni (AS), Thomas Thelle (TT), Elly (EH),
Aase (AABK) og Christian Bøggild (CB)

Fraværende: Keld (KDP, Jan (JSK), Kirsten Marie (KMH)
…………………………………………………………………………………………………………

Ad 1.         Status og næste skridt for vores hjemmeside  

EH oplyste, at vi er tæt på at være færdige med at overføre filet til den nye hjemmeside. Link til
denne var fremsendt til bestyrelsen forud for mødet. Flere ting er allerede rettet til. GM er i gang
med at få relevante billeder fra Morten og få dem uploaded. Vedrørende formandsmails indsættes
links til formanden og eventuelt næstformanden. CB anbefalede, at der tages backup af det gamle
materiale. GM sørger herfor.
Adgang til hjemmesiden drøftedes. EH fungerer som Webmaster til at begynde med. Hun og GM er
administratorer. Oplæring af nye kan ske i det nye år. Alle i bestyrelsen, der har behov herfor, kan få
denne oplæring.
EH pointerede, at der ikke må trykkes på ”opdateringer”. Dette sker centralt.
Der sendes besked ud om, at der i forbindelse med skiftet kan opleves ustabil hjemmeside.
Punktet tages op igen på mødet den 5. januar 2022.

Ad 2.         Fondsansøgning Friluftsrådet  

Bestyrelsen diskuterede hvad vi eventuelt kan søge om, og der kom følgende input:

• Flere strandflag, veste og lignende – blandt andet til turguider
• Skop og kikkerter, blandt andet børnekikkerter
• Camp eller heldagsture for børn og unge
• Bedsteforældre/børn arrangementer, for eksempel heldagstur til Vejlerne
• Besøg i Nationalpark Thy eller Vildmosen ned guide
• Hundeskove – etablering af folder standere
• Ungdomslejr – pengene skal gå til medlemmernes bedste

Det blev foreslået at se i Friluftrådets årsberetning for 2020 for at se, om det kan give et fingerpeg
om, hvilke projekter de har støttet i det forløbne år.

Det  blev foreslået,  at  arrangementerne eventuelt  kan laves sammen med andre DOF-afdelinger,
spejdere og lignende organisationer. Eventuelt kan man spørge de unge medlemmer, hvad de savner.
Punktet tages op igen på møde den 5. januar 2022.

Ad 3.         Hundeskove  

Bestyrelsen godkendte det af CB fremsendte forslag til indkøb af de bedst egnede materialer. CB og
TT aftaler nærmere.



Ad 4.         Eventuelt  

Vedrørende Tårnenes dag den 7. maj 2022 finder HHN, CB og TT ud af, om de kan hjælpe denne
dag. 

HHN oplyste, at der er mange optællere tilmeldt punkttællingen af sort-grå ryler.

Ynglefugleprojektet i Nationalpark Thy tages op på mødet den 5. januar 2022.

Referent
Aase Busk Kristensen


