Referat fra generalforsamling i DOF SØ februar 2017.
29 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
Sten Nielsen (SN) blev valgt som dirigent.
SN konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt.
Boris Schønfeldt (BS) blev valgt som referent.
Formanden Conny Brokholm (CB) aflagde beretning for det forgangne år.
Se beretningen på hjemmesiden.
Der var ros fra de fremmødte medlemmer til formandens og foreningens arbejde.
SN fandt anledning til at tilføje en Naturpolitisk betragtning om et højaktuelt emne. 20%
af statens skove skal udpeges som urørt skov. Det er de ansatte på naturstyrelsen kede af,
fordi det går ud over deres arbejde. Da naturpakken blev vedtaget blev der indført
hugststop, men det har Esben Lunde Larsen midlertidigt ophævet. SN opfordrer derfor
medlemmerne til at melde ind til foreningen hvis der er kendskab til sådanne hugster.
Lars H Pedersen (LHP) fremlagde regnskab og budget.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.
Budgettet. Der blev spurgt til, hvorfor punkttællingsturerne ikke fremgår af budgettet,
men det er fordi disse udgifter afholdes centralt fra projektets side.
Ronni Røjgaard (RR) forklarede, at det tidligere er besluttet at kassebeholdningen, der nu
er oppe på 70.000, skal ud at arbejde for medlemmerne, så hvis der er ønsker til ekstra
foredragsholdere eller andet, så kom endelig med forslag til bestyrelsen.
LHP refererede fra et bestyrelsesmøde, at det har været drøfte om lokalafdelingen skal
give en donation til Skagens Fuglestation. CB vil foretrække at lokalafdelingens penge
bruges lokalt og ikke som bidrag til Skagen Fuglestation. Det forlød samtidig, at der er
givet så store donationer til Skagen Fuglestation, at der fordeles midler til Blaavand og
Gedser Fuglestationer også.
Det blev foreslået at lokalafdelingens penge kan bruges til et fugletårn ved de nye
vådområder (regeringens forslag om etablering af yderligere 13.000 ha vådområder til
rensning af landbrugsspildevand), eller til støtte til Fugleværnsfonden ved en evt.
erhvervelse af et fugleværnsområde i lokalafdelingens område.
Der blev rejst forslag om, at lokalafdelingsmidler også kan anvendes til en bustur, hvilket
ville fremme det sociale element.
Den største budgetpost er omkostninger til udgivelse og forsendelse af lokalafdelingens
eget fugleblad, Fugle og natur i Sydøstjylland.
Et glad medlem valgte at tage alle blade til frivillig omdeling i postnummer 6000. Tak for
det!
Budgettet blev godkendt.
Valg.

Hans Pindstrup (HP) var på valg, men ønskede ikke at modtage genvalg.
RR, Bodil Kristensen (BK), LHP var på valg og modtog genvalg.
Peter Mygind (PM) var på valg som suppleant, men modtog genvalg som menigt
medlem.
Kurt storgaard (KS) modtog genvalg som suppleant.
SN kaldte på nyopstillere. Ingen stillede op.
Forsamlingen takkede HP for sit arb i bestyrelsen.
Kurt Hansen (KH) modtog genvalg som revisor.
Medlemmer til repræsentantskabet HP og BS var på valg og modtog genvalg.
BK og SN modtog genvalg som suppleanter til repræsentantskabet.
SN konstaterer at der ikke var indkomne forslag fra medlemmerne til punkter på
generalforsamlingen.
SN kaldte på input til punktet Eventuelt, men ingen punkter indkom.
SN hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

