
Referat fra Generalforsamling i DOF Østjylland 

Afholdt 27. februar 2021 (online via zoom) 

I alt 19 medlemmer deltog, incl. bestyrelsesmedlemmer. 

1. Valg af dirigent og referent. Henning Ettrup dirigent og Peter Lange referent. 

 

2. Aflæggelse af årsberetning om lokalafdelingens virke v. Ole Bøgh Vinther. Ole 
gennemgik overskrifter i beretningen, og der var enkelte opklarende spørgsmål. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

 

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen. 

Budget blev godkendt med den ændring at posterne Projektpulje + donationer og 
tilskud til Fuglestationsophold blev samlet til i alt 31.000. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. Bestyrelsesmedlemmer. 
Flg. blev genvalgt for en to-årig periode: 

 Ole Bøgh Vinther 

 Peter Lange 

 Lotte Skjærbæk 

 Simon Iversen 

 Flemming Nielsen 

b. Suppleanter. 
Flg. blev valgt som suppleanter til lokalbestyrelsen: 

 Inger Jensen 

 Lærke Haffgaard 

 Arne Højgaard 

 Steen Gert Larsen 

 Mette Møller Christensen (ny) 

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Peter Thomsen blev genvalgt som revisor. 

b. Jørgen Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant. 



7. Valg af repræsentanter. Flg. blev valgt som medlemmer til DOF’s 
repræsentantskab. 

 Ole Bøgh Vinther 

 Ole Jensen 

 Bent Kristensen (ny) 

 Simon Iversen (ny) 

 

      8. Valg af suppleanter til repræsentantskabet. 

       Flg. blev valgt som suppleanter til repræsentantskabet: 

 Peter Lange 

 Jens Bonde Poulsen 

 Henning Ettrup (ny) 

 Inger Jensen (ny) 

 

     9. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag. 

 

         10. Eventuelt. 

 

Bestyrelse orienterede om at man forventer at få igangsat ture og møde igen, nu 
forsamlingsforbuddet er hævet til 25 personer. 

Bent nævnte arrangementsudvalget. Det hører gerne fra medlemmer der har 
forslag til ture eller foredragsemner. 

Forskellige muligheder for arrangementer online blev drøftet. 

 

Formanden afsluttede mødet 14.30 med at sige tak for deltagelse i den første 
virtuelle generalforsamling i lokalafdelingens historie. 

 

 

 

  Peter Lange 

________________  _______________ 

Henning Ettrup   Peter Lange 

Dirigent   Referent 

 


