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Referat af Bestyrelsesmøde i DOF Nordvestjylland
Torsdag den 24. marts 2022, kl. 19.00, hos Keld D. Pedersen, Mollerupvej 24, 7860 Spøttrup
Til stede: Martin (MHH), Keld (KDP), Anni (AS), Jan (JSK), Henrik (HHN), Aase (AABK),
Fraværende: Elly (EH), Jes (JG), Gerner (GM), Brian (BJ), Kirsten Marie (KMH)
…………………………………………………………………………………………………………
Ad 1.

Godkendelse af referat fra sidste møde, den 5. januar 2022

Referatet godkendtes uden kommentarer
Ad 2.

Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med tilføjelse af følgende under punkt 4: Hundeskove, under
punkt 6: Carsten Krog Pedersens KANT festival, dato for Visionsmøde og punkt 8: Natudvalg
(høring vindmøller i Hanstholm Havn).
Ad 3.

Opsamling efter generalforsamling

Referatet fra den ordinære generalforsamling afholdt den 26. februar 2022 blev godkendt med den
af Poul Blicher Andersen fremsendte rettelse til punkt 8) Eventuelt, afsnittet om jagt- og forstyrrelsesfrie områder på Agger Tange.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand: Martin Høj Hansen
Næstformand: Keld Dahl Pedersen
Kasserer og Webmaster : Elly Hansen
Redaktør: Henrik Haaning Nielsen
Sekretær: Aase Busk Kristensen
DOF base koordinator: Gerner Majlandt
Bestyrelsen gennemgik medlemmerne i diverse udvalg:
Arrangementsudvalget: Anni Stub, Brian Jakobsen, Thomas Thelle, Jakob Barthold, Jane Abrahamowitz
Gråmejserne: Hans Dahlgaard, Anni Oppelstrup, Finn Andersen
Feltornitologiske aktiviteter: Henrik Haaning Nielsen
Punkttællingskoordinator: Lars Mogensen
Bestyrelsen gennemgik listen over kommunekontakter ved natur- og miljøsager. Vedrørende DOFs
dialogmøder med Naturstyrelsen undersøger JSK, om der stadig skal holdes møder.
Vedrørende Kontaktperson i kommunernes grønne råd og kommunekontakter ved natur- og miljøsager har Jens Jørgen Pedersen udtrykt ønske om at stoppe. MHH kontakter ham for at høre, om
han kan foreslå en anden til posten.

Vedrørende revision af Forretningsorden anførte MHH, at det er op til alle bestyrelsesmedlemmer at
komme med rettelsesforslag til denne.
Ad 4.

Nyt fra bestyrelsen

KDP oplyste, at der er sendt ansøgning til Friluftsrådet på 10 voksenkikkerter og 10 børnekikketer.
Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen. Der er udbedt tilbud fra 2 firmaer på kikkerterne,
men også uden svar. MHH oplyste, at der igen kan søges hos Friluftsrådet. Det overvejes til næste
bestyrelsesmøde, om vi skal søge og til hvad.
Bestyrelsen diskuterede, om man eventuelt kunne bruge penge på havobs i Hanstholm, for eksempel ved opsætning af container ved siden af den eksisterende mur. Containeren kunne bruges til at
formidling om havfugle. JSK snakker med Jens Jørgen om projektet, og de tager de så ind over
havnen. Der kunne eventuelt søges om penge til formidlingsmaterialer.
Forårets Repræsentantskabsmøde afholdes den 23. -24. i Hillerød. MHH, JSK og HHN deltager.
Der afholdes Naturøde i Hirtshals den 19. - 21. maj. DOF NV er inviteret med af DOF Nordjylland.
GM checker, om der er kommet flere indmeldinger i Ørneklubben.
Der er intet nyt om Hundeskove.
Da de ikke lykkes at afholde Visionsmødet i foråret, planlægges mødet afholdt i august/september.
Der lægges op til, at man kan overnatte, hvis man ønsker det.
Ad 5.

Feltprojekter i NP Thy

HHN oplyste, at sort-grå ryle dagen havde været hyggelig, og at folk gik op i det. Dagen var sluttet
med fælles spisning i Surf&Work i Nr. Vorupør. Deltagere fra DOF Vestjylland var interesseret i at
udbrede det længere ned ad Vestkysten. Der havde været afholdt møde angående optælling i NP
Thy. Kun få deltog. Der arbejdes videre med projektet, og HHN samler og digitaliserer materialet.
Ad 6.

Beretning fra arrangementsudvalget, herunder gråmejserne

AS oplyste, at gråmejsearrangementerne kører fint. Ugleturen til Ø bakker med Lars Mogensen som
leder havde været succesrig med mange deltagere, og lyden af 4 ugletyper. Arrangementer for maj
til september er sendt til bladet. Jakob Barthold er kommet ind i udvalget, og GM er trådt ud. Vi
deltager med traileren ved Naturens dag i Bruunshåb den 23. april. Arrangementet har hovedfokus
på børn og deres bedsteforældre. Foredraget med Klaus Malling Olsen blev aflyst på grund af
sygdom.
Udvalget vil gerne arbejde videre med forslag fra generalforsamlingen: Fotofestival, fælles busture,
sommerhus i Nr. Vorupør i uge 40, ynglefuglekursus og diverse foredrag. Udvalget forsøger at finde
foredragsholder til julearrangementet.
Bestyrelsen diskuterede Carsten Krog Pedersens henvendelse om fællestur for DOF og KANT
Festival. Der var stor enighed om, at fugle og natur skal være et formål med vor deltagelse. KDP
kontakter Carsten for at få ham til at uddybe, hvordan DOF kan bidrage.

Ad 7.

Aktuel status for nyhedsbreve, velkomstbreve m.m.

EH har per mail oplyst, at medlemstallet er 510. Der er udmeldt 5 i februar/marts, og kommet 4 nye
til.
Ad 8.

Naturpolitisk udvalg

HHN oplyste, at der har været afholdt møde, og at referat er udsendt.
Der skal udarbejdes fælles høringssvar fra DOF, BFN og Nationalpark Thy vedrørende opførelse af
møller på Hanstholm havn. Ideen med møller på havnen er god, men ikke den påtænkte placering.
Der sendes kopi af høringssvaret til KMH, MHH og Poul Blicher Andersen.
Endvidere skal der være høringer om vandmiljøplaner og Natura2000. Ændringsforslag kan fremsendes.
På terne-øen på Agger Tange sker der mærkning af unger. Det bør diskuteres, om ringmærkning er
nødvendig.
Ad 9.

Økonomi

Den af EH fremsendte kontoudskrift blev taget til efterretning.
Ad 10. Hjemmeside og Facebook
EH har per mail oplyst, at den nye hjemmeside nu er offentlig. Det er en god hjemmeside med masser af nyt tiltag.
Formandsmail og diverse links er oprettet.
Ad 11. Kommende møder i 2021
Bestyrelsen diskuterede anvendelsen af virtuelle møder og møder med fysisk fremmøde. Det blev
aftalt at forsøge at afholde virtuelle møder hver anden gang. MHH udsender forslag til dato for
næste møde, der holdes som virtuelt møde.
Ad 12. Eventuelt
Intet til referat.

Referent
Aase Busk Kristensen

