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Årets generalforsamling blev afholdt 25. feb i Bio-X, Naturhistorisk Museum, Aarhus

Vi startede kl. 11 med en kort velkomst af Ole B. Vinther. Naturbutikken var mødt frem med ting og 
sager, der blev præsenteret i Naturhistorisk Museums kantine, og der var fra starten tæt pakket af 
interesserede omkring bordene med varer.

Ved 12-tiden blev sandwich, vand og drikke stillet frem – og der var nok til alle der var mødt frem, 
selvom der var så mange fremmødte at vi måtte finde ekstra stole frem.

Kl. 13 startede generalforsamlingen der blev gennemført i god ro og orden, med god spørge- og 
diskussionslyst. Umiddelbart inden start af selve generalforsamlingen havde Peter Lange arrangeret 
en lille quiz baseret på nogle fødder af fugle, som museet havde stående.

Dagsordenen blev gennemgået som planlagt, og såvel beretning, som regnskab og budget blev 
godkendt. I alt deltog 46 i generalforsamlingen, hvilket vist er ny rekord for lokalafdelingen, i hvert 
fald inden for de seneste mange år.

Som afslutning på dagen kåredes vinderen af quizzen, dvs. den deltager der havde gættet (genkendt) 
flest fuglefødder rigtigt.

1. Valg af dirigent 
Henning Ettrup blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Aflæggelse af årsberetning 
Beretningen blev fremlagt af Ole Bøgh Vinther

3. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 
Ole Jensen gennemgik regnskabet. Det blev herefter godkendt.

4. Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse 
Ole Jensen fremlagde budgettet og de største poster som projektpuljen, turstøtte og støtte til Skagen 
fuglestation blev fremhævet. Der blev diskuteret ture til nye medlemmer, foredrag, (måge)-
undersøgelser og konklusionen blev at projektpuljen blev hævet til 30.000. 
Budgettet blev herefter godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke modtaget nogle forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer: Peter Lange, Poul Mogensen, Ole Bøgh, Lotte 
Skjærbæk og Kurt Strebel.
Som suppleanter blev Arne Højgaard, Henning Ettrup, Inger F Jensen og Bent Birk Kristensen valgt.

7. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab. 
Følgende blev valgt som repræsentanter: Bjarne Golles, Ole Bøgh Vinther, Ole Jensen og Andreas 
Winding. 
Som suppleanter blev Inger F. Jensen, Peter Lange, Jens Bonde Poulsen og Kurt Strebel valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Peter Thomsen som revisor og Jørgen Jørgensen som revisorsuppleant blev genvalgt



9. Eventuelt 
Der var tak til Gråkragerne for turarbejdet. 
Der blev bl.a.  talt om kommunikation til dagspressen, vandrefalken på Aarhus Havn, 
arbejdsgruppens arbejde ved Stubbe Sø og ørnens dag.
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