Referat fra Generalforsamling 17. februar 2009 DOF Østjylland
Referent: Jette Lynge Jensen
1) Valg af dirigent.
Ole Bøgh

2) Beretning om lokalafdelingens virke v. afgåede formand Peter Lange
Den skriftlige beretning kan ses på DOF Østjyllands hjemmeside www.dofoj.dk

2) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen
Pga sygdom er regnskabet gennemgået af revisor Henning Ettrup.
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.

4) Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole
Jensen
Budget for 2009 er godkendt af generalforsamlingen.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er: Morten Jenrich Hansen, Peter Hjeds, Ann Pia Jørgensen, Peter Lange, Andreas
Winding.
Peter Hjeds og Ann Pia Jørgensen ønsker ikke genvalg.
Suppleanter på valg : Jette Lynge Jensen, Arne Højgaard, Kurt Strebel, Henrik Søndergaard.
På generalforsamlingen valgtes følgende til bestyrelsen: Morten Jenrich Hansen, Peter
Lange, Andreas Winding, Kurt Strebel, Jette Lynge Jensen
På generalforsamlingen valgtes følgende suppleanter til bestyrelsen: Henrik Søndergaard,
Arne Højgaard, Birgitte Locht Andersen, Leif Nielsen, Christian Jordansen

6) Valg af revisor og revisor-suppleant.
På valg er Rita Hazell, som ikke ønsker genvalg.
John Hansen er valgt som revisor.
Jørgen Jørgensen er valgt som revisor-suppleant.

7) Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab.
På valg er: Bjarne Golles, Peter Hjeds, Peter Lange, Ole Jensen. Alle ønsker genvalg.
På generalforsamlingen valgtes følgende medlemmer til repræsentantskabet:
formanden for DOF Østjylland, Bjarne Golles, Peter Hjeds, Ole Jensen
Som suppleanter til DOF’s repræsentantskab meldte følgende sig: Peter Lange, Ole Bøgh, Kurt
Strebel, Andreas Winge, Jens Bonde Poulsen, Morten Jenrich Hansen, Ann Pia Jørgensen, Jette
Lynge Jensen.
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Det blev på generalforsamlingen diskuteret om der kun skal være en suppleant per medlem.
Bestyrelsen påpegede, at det er en fordel med mange suppleanter, så det er lettere at finde en
afløser, hvis et medlem må aflyse med kort varselDet blev på generalforsamlingen vedtaget, at da der ikke står noget i vedtægterne om hvor
mange suppleanter der må/skal være til repræsentantskabet, så skal der på det første
bestyrelsesmøde foretages en prioritering af/over suppleanterne, således at der ved afbud vælges
fra suppleantlisten i prioriteret orden.

8) Forslag fra medlemmerne.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

9) Eventuelt.
•
•
•
•

Opfordring til at bedsteforældre giver deres børn og børnebørn et abonnement på DOF
Opfordring til at møde op til Friluftsrådets møder som DOF-medlem
Opfordring til at finde unge DOF’ere på rideskoler og andre steder, hvor børn og unge
færdes i fritiden.
Kritik af artiklen ”Vibens svanesang” i Fugle og Natur nr. 1/2009. Det kritiske medlem
mente, at i følge artiklen skal der ikke længere findes landbrug i Danmark, ikke engang
økologisk landbrug. Der blev opfordret til at landbruget skal have betaling for at være
naturforvaltere. Artiklen blev efterfølgende diskuteret på generalforsamlingen.
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