Referat af generalforsamling i DOF Østjylland, Lørdag den 26. februar 2022
Sted: Kulturhuset Sløjfen, Hadsten
Antal deltagere: 26 personer
1. Valg af dirigent. Henning Ettrup blev valgt og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Årsberetningen blev fortalt af Peter Lange, da formanden Ole Bøgh Vinter var
fraværende på grund af Corona. Ole Jensen opfordrede interesserede til at
melde sig til at følge udviklingen i naturnationalpark Kronjylland, for at følge
hvorledes områderne udvikler sig.
3. Ole Jensen gennemgik regnskab for 2021, der efterfølgende blev godkendt.
4. Ole Jensen gennemgik budgettet for 2022, der efterfølgende blev godkendt.
5. Fejring af DOF Østjyllands 50 års jubilæum. Peter Lange orienterede om
planer for fejring af foreningens 50 års jubilæum i august 2022. Peter Lange
og Henning Ettrup er i gang med at samle materiale til et jubilæumsskrift og
efterlyste bl.a. fotos af deltagere fra foreningens start samt bidrag til
jubilæumsskriftet. Der påtænkes en fysisk fejring en Lørdag med diverse
aktiviteter samt spisning mm. Hasse Vinter opfordrede til at der blev fastlagt
en dato snarest mulig.
6. Valg til bestyrelsen: Ole Jensen, Bent Birk og Jens Bonde blev alle genvalgt.
Steven ønskede ikke at stille op igen. Niels Kristian Bech Jensen blev valgt til
bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter: Mette Møller Christensen, Arne Højgaard, Steen Gert
Larsen og Inger Jensen blev genvalgt som suppleanter. Lærke Haffgaard
ønskede ikke at genopstille. Ny suppleant blev Helle Wendel Sørensen,
8. Valg af revisor: Peter Thomsen blev genvalgt. Jørgen Jørgensen ønskede ikke
genvalg som revisorsuppleant. Hasse Vinter blev valgt som revisorsuppleant.
9. Eventuelt: Peter Thomsen rettede en tak til bestyrelsen for deres arbejde, og
opfordrede til at der blev arbejdet med erhvervelse af yngre medlemmer.
Bent Birk slog et slag for projektet Fugle for Alle samt Ørneklubben. Simon
Iversen fortalte om de ture han har lavet for yngre medlemmer samt
Ørneklubben og opfordrede til at de ture, der annonceres på hjemmesiden
også kategoriseres som ture, der er velegnede for børn og unge. Simon
opfordrede til mere hjælp med det naturpolitiske arbejde i Silkeborg
kommune, samt en afløser for ham i det grønne råd i Silkeborg kommune.
Peter Lange takkede for god ro og orden, og sagde tak for i dag.

