
Referat fra DOF Østjyllands generalforsamling den 22.02.2011Af Birgitte Locht Andersen 

1. Valg af dirigent: Henning Ettrup. Henning bemærkede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

2. Beretning om lokalafdelingens virke for 2010 v. formand Jens Bonde Poulsen. Se bilag 

Peter Lange berettede om Naturpolitisk udvalgs arbejde. Se bilag 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen. Regnskabet blev godkendt. Se 

bilag 

Der var overskud på turene. Der var ros til arrangørerne af de længere tures afholdelse  herunder 

nævntes især det sociale og prisen. 

4. Fremlæggelse af budget for 2011 til godkendelse v. fremlagt af Ole Jensen. Budgettet blev godkendt.  

Der vil blive afholdt en tur for nyindmeldte medlemmer. På en lignende tur sidste år var der mange 

af de tilmeldte, der ikke mødte op. Det blev derfor foreslået, at deltagerne på en ny tur skal betale et 

depositum, som vil blive tilbagebetalt ved fremmødet.  

Efter godkendelse af budgettet blev generalforsamlingen spurgt, om de ville give bestyrelsen mandat 

til at investere 30.000kr i en evt. kommende fuglestation i Skagen. Der var diskussion frem og 

tilbage, om det var rimeligt at lokalafdelinger brugte penge til anparter i en fuglestation. Der blev 

også spurgt, om man kunne forvente, at der kom udgifter ved en sådan fuglestation, som 

lokalafdelingen skulle være med til at betale. DOF Østjylland er en forholdsvis velhavende afdeling 

og bestyrelsen ønsker at bidrage med et beløb, der svarer til 3 anparter.  Da det er anparter, vil 

lokalafdelingen ikke komme til at hænge på flere udgifter, som der kan komme hen ad vejen. 

”Afstemning: 29 stemte for, 2 undlod at stemme, ingen stemte imod. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Birgitte Locht Andersen, Morten Jenrich Hansen, 

Peter Lange og Kurt Strebel blev genvalgt til bestyrelsen. Christian Jordansen udtrådte. Inger Jensen 

blev valgt ind i bestyrelsen.  

Arne Højgaard, Leif T. Nielsen, Lotte Skjærbæk blev genvalgt som suppleanter, Henrik Søndergaard 

udtrådte. Ole Bøgh Vinther blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant: John Hansen blev genvalgt som revisor og Jørgen Jørgensen 

blev genvalgt som revisorsuppleant. 

7. Valg af medlemmer til DOF´s repræsentantskab: Bjarne Golles, Peter Hjeds, Ole Jensen og Jens 

Bonde Poulsen blev genvalgt til DOF`s repræsentantskab. Morten Jenrich Hansen, Peter Lange, Kurt 

Strebel og Ole Bøgh Vinther blev genvalgt som suppleanter. Kim Skelmose blev valgt som 

suppleant. 

8. Forslag fra medlemmerne: Der var kommet 3 forslag fra et medlem. 

1. Generalforsamlingen afholdes den sidste lørdag eftermiddag i februar: Flere tilkendegivelser om 

det er en god ide, men der skal så lægges et socialt arrangement ind i. Det har været prøvet før, 

og da kom der færre til generalforsamlingen, end når mødet var om tirsdagen. Der var dog 

stemning for at forsøge igen, om det kunne blive en succes næste år. Forslaget blev vedtaget med 

17 stemmer for, 3 stemmer imod. 

2. Sommermøde afholdes den sidste lørdag i august: Bestyrelsen har talt om, at man kunne lægge 

møderne rundt i DOF Østjyllands område i håb om at nå flere medlemmer. Det blev diskuteret, 

om forslaget skulle omformuleres til ”et møde i sommerhalvåret”. Ole trak sin formulering. 

Forslaget blev omformuleret til at bestyrelsen opfordres til at holde et sommermøde en lørdag 

eller søndag gerne i samarbejde med lokale DOF-medlemmer. 

3. Mulighed for selv at skrive meddelelser på sitet DOFOJ.dk: Der blev talt om, hvilke muligheder 

der er for at skrive på sitet DOFOJ.dk. Det skal oprettes som et socialt netværk. Bestyrelsen fik 

frie hænder til at arbejde med, at der bliver lavet et ”forum”, hvor medlemmerne kan skrive til 

hinanden.  

9.  Peter Lange nævnte mødet d. 1. marts 2011 om DOF`s høringssvar til naturplaner. 


