Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Østjylland 2012
Publiceret 4. december 2011
Vi starter kl. 10.00 med at gå en tur ned til Brabrand Sø for at se hvad der måtte være af fugle.
Derefter vil foreningen være vært ved en let frokost på Naturcenter Sølyst.
Den egentlige generalforsamling starter kl. 13.00 med dagsorden i følge vedtægterne. Den fulde
dagsorden kan du se nedenfor.
Du er naturligvis velkommen til kun at deltage i den egentlige generalforsamling.

Generalforsamling i
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdeling for Østjylland

Lørdag d. 25/2 2012
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i
Østjylland.
Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 25. februar 2012 kl. 13.00 på Naturcenter Sølyst, Louisevej
100, 8220 Brabrand.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af
foreningens repræsentantskab (DOF’s øverste myndighed, hvor DOF-Østjylland har 4 pladser) vælges
af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik, og
regnskab og budget fremlægges til godkendelse. Der er tillige god lejlighed til at stille spørgsmål til
bestyrelsen.
Lokalafdelingen vil være vært med kaffe/te, og lidt mundgodt.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1)

Valg af dirigent.

2)

Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Jens Bonde Poulsen

3)

Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen

4)

Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen

5)

Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen.

6)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er: Bjarne Golles, Ole Jensen, Steen Gert Larsen, Jens Bonde Poulsen.
Suppleanter: Arne Højgaard, Leif T. Nielsen, Lotte Skjærbæk, Ole Bøgh Vinther.
Leif T. Nielsen modtager ikke genvalg

7)

Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab.
Vælges ifølge vedtægterne kun i ulige år.

8)

Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er John Hansen (revisor), og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant)

9)

Eventuelt.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF tilknyttet DOF-Østjylland har stemmeret.

