
Indkaldelse til generalforsamling DOF Østjylland 2016

Publiceret 28. november 2015 

Opdateret 27. feb

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i 
Østjylland.

Generalforsamlingen afholdes Lørdag den 27. februar 2016 i Naturcenter Randers, Gudenåvej 20, 
8920 Randers.

Arrangementet begynder kl. 10:00 med en guidet fugletur i området omkring Randers Naturcenter. 
Kl. 12:00 byder foreningen på frokost samt drikkevarer og kl. 13:00 begynder selve 
generalforsamlingen.

Fra kl. 12.00 til 16.00 vil Franck Ishøi fra Naturbutikken præsentere et bredt udvalg af de kikkerter og
teleskoper, der kan købes i Naturbutikken. Står du overfor at skulle investere i nyt grej eller er du 
bare nysgerrig for at se hvad der er af muligheder så mød op og lad dig inspirere.

Naturbutikken medtager kun kikkerter, teleskoper og stativer, samt de nyeste bogudgivelser og 
relevante fuglebøger. Men er der enkelte varer du er interesseret de også skal have med er du 
velkommen til at sende en mail til Naturbutikken

Hvis du ønsker at deltage i frokosten (gælder kun for medlemmer af DOF tilknyttet DOF 
Østjylland), så tilmeld dig til Inger F. Jensen – SENEST lørdag d. 20/2!. Frokost samt øl/vand er 
gratis.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af årsberetning v. formand Ole Bøgh Vinther 
3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. kasserer Ole Jensen 
4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. kasserer Ole Jensen 
5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget af bestyrelsen (senest 14 dage før generalforsamlingen) 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er Bjarne Golles, Ole Jensen, Steen Gert Larsen og Jens Bonde Poulsen. Suppleanter: 
Arne Højgaard, Kurt Strebel
Alle på valg modtager genvalg
Pga jobskifte trækker Morten Jenrich Hansen sig fra bestyrelsen så der er desuden to vakante 
pladser i bestyrelsen (vælges for 1 år). 

7. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab. Valget sker kun i ulige år og udgår derfor. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er Peter Thomsen og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant)
Begge modtager genvalg 

9. Eventuelt 

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