Generalforsamling DOF Østjylland 22. februar 2020.
Referent: Peter Lange
31 medlemmer var mødt op.
1.Valg af dirigent. Inger Jensen blev valgt. Inger konstaterede at generalforsamlingen er
indkaldt rettidig, da den har været annonceret på hjemmesiden i mindst 6 uger.
2.Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther suppleret af
Peter Lange , Lotte Skjærbæk og Ole Jensen, samt de tilstedeværende kommune-dofere.
Bent gør opmærksom på at vi i løbet af 2019 har nedsat et turudvalg, der arbejder med at
arrangere de lidt større ture. Bent synes også at samarbejdet med Skanderborg K. om
optælling af ynglende fugle på søerne bør nævnes. I 2019 blev der talt op i en del af Mossø.
3.Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen. Regnskabet blev
godkendt.
4.Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen. Tilføjes kr.
2000 til arr. for nye medlemmer.
5.Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a. Bestyrelsesmedlemmer.
På valg: Ole Jensen, Steven Kadin, Bent Birk Kristensen, Jens Bonde Poulsen. Alle
bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode. Alle blev genvalgt.
2 vakante pladser, som kan besættes for en 1-årig periode, Simon Iversen og Flemming
Nielsen blev valgt for et år...
b. Suppleanter.
På valg: Henning Ettrup, Arne Højgaard, Simon Iversen og Steen Gert Larsen. Henning,
Arne, Steen G. Larsen, Inger Jensen og Lærke Haffgaard blev valgt.
7.Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab. Valg af repræsentanter sker kun i ulige
år, og punktet udgår derfor.
8.Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg: Peter Thomsen (revisor) og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant). Begge blev
genvalgt.
9.Eventuelt.
HET beretter om et projekt med at bygge en plankebro ved ringmærkningsstedet ved
Brabrand Sø. Henning efterlyste frivillige til hjælp med projektet.
Arne P. Jensen opfordrede til at DOF arbejder for at fremme udtagning af lavbundsjorder.
+ ønskede flere busture, også til udlandet.
+ foreslog opsætning af stærekasser ved Egå Engsø (Arne har nogle kasser vi må få).

Anton Andersen opfordrede til at deltage på Gråkragernes ture og roste Ole Jensens store arbejde
med disse ture.
Ole Bøgh efterlyste hjælp til opsætning af redekasser.
Morten J. Hansen opfordrede til at vi orienterer mere bredt til unge om vores tilbud om tilskud til
Fuglestationsophold.
Henning Ettrup efterlyste flere indlæg på hjemmesiden, også gerne mindre meddelelser.
Bent Birk annoncerede at foredraget med pens. øjenlæge Kim Frost, der fortæller om fuglenes syn,
finder sted d. 17. marts.

Referat godkendt af dirigent Inger Jensen.

