Generalforsamling 2017 i DOF Sydvestjylland
Mødested: Myrthuegård
Dato: 21. februar 2017
Referent: Peter Tougaard
1. Valg af dirigent.
John Frikke blev valgt.
2. Beretning om lokalafdelingens virke
Foreningens formand, Peter Tougaard, aflagde beretning (se denne på DOF Sydvests
hjemmeside).
Marco Brodde supplerede med at fortælle om arbejdet i foreningens naturpolitiske udvalg. Vi
deltager/følger en række projekter igangsat af Nationalpark Vadehavet, og har afgivet
høringssvar i spørgsmålet om den kommende omfartsvej ved Ribe. Vi sidder med i Grønt Råd i
fire af de fem kommuner, vi dækker, og vi er efterhånden så tæt på den politiske proces og ikke
mindst embedsværket, at vi både kan påvirke og være godt orienteret om udviklingen.
Der var ved den efterfølgende debat indlæg fra Svend Aage Clausen, der peger på problemer
med droner, ATV'er og hundeluftere på stranden mellem Blåvandshuk og Vejers.
Ole Hansen supplerede med forventningen om, at vi vil se meget mere til droner. Det vil i
fremtiden være nødvendigt, at vi skal kunne bevare områder i naturen, der er beskyttet om
menneskelig aktivitet - hvad enten den udfolder sig i form af droner, atv'ere, mountainbike eller
motionsløbere.
Marco Brodde pegede på, at embedsværket bør give politikerne et oplæg til en række tiltag som
f.eks. zonering af stranden. Der er et politisk ønske om et styringsværktøj.
John Frikke vil gerne have problemet diskuteret i offentligheden - bl.a. ved at inddrage
medierne i problematikken.
Ligeledes ønsker John Frikke, at foreningen er opmærksom på at der for tiden er fokus på
luftledningers betydning for fuglene. Vi har i DOF Sydvestjylland to tracer til Fanø og Rømø,
som er skyld i utallige dødsfald dag ud og dag ind. Syd Energi har allerede for mange år siden
love, at der skulle gøres noget ved ledningerne - det bør vi presse på for at der sker noget.
Ole Hansen foreslog, at vi selv foranstalter nogle optællinger, så vi har materiale til at belyse
problemets omfang.
John Frikke orienterede om et travlt år på Blåvand Fuglestation, hvor der sket adskillige
forbedringer af huset i kølvandet på et tæt og lovende samarbejde med Varde Kommune.
Fuglestationen har organiseret sig med en ny leder Henrik Böhmer, mens David Manstrup er
blevet formand for Blåvandsgruppen. Bent Jacobsen er blevet assisterende stationsleder.
Fuglestations-bygningen gennemgår i øjeblikket en større renovering med udskiftning af
vinduer, reparationer af taget, bedre isolering og opsætning af varmepumper. De gamle
dagbøger bliver digitaliseret og samarbejdet med NaturKulturVarde vil udmønte sig i en fælles
strategi, der overbringes til Varde Kommune.
På landsplan er fuglestationsudvalget igen aktiv og kigger bl.a. på uddannelse af formidlere og
et fælles moniteringsprogram.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
Pkt. 3 og 4 blev behandlet under et.
Regnskab og budget (se hjemmesiden) blev fremlagt af kasserer Per Baden, der pointerede, at
en del poster kan virke forvirrende fordi vi er midt i en proces, hvor Blåvand Fuglestation er
ved at blive udskilt fra DOF Sydvests regnskaber.
En debat om godkendelsen af det kommende regnskab for Blåvand Fuglestation mundede ud i,
at man blev enige om, at Blåvandsgruppen fremlægger regnskabet sammen med DOF Sydvests
kasserer til godkendelse af generalforsamlingen.
Det blev bemærket, at vi er kommet længere med Blåvand Fuglestation bare de seneste to - tre
år end i stort set hele stationens øvrige levealder.
Årsregnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer:
Marco Brodde, Ole Hansen, Jens Rye Larsen, Ingelise Sørensen og Per Fabricius.
De 4 førstnævnte modtager genvalg. Per Fabricius ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller de 4 førstnævnte til genvalg.
På valg er flg. suppleanter:
Søren Peder Nielsen og Kim Fischer, der begge modtager genvalg.
Bestyrelsen indstiller begge til genvalg.
Marco Brodde, Ole Hansen, Jens Rye Larsen, Ingelise Sørensen blev genvalgt. Den ledige
plads blev ikke besat, så bestyrelsen fremover består af otte og ikke ni medlemmer.
Kim Fischer og Søren Peder Nielsen genvalgtes som suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
6. Valg af revisor
Peter Rasmussen er på valg
Peter Rasmussen genvalgtes.
7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år).
Asbjørn Holm og John Frikke er på valg.
Asbjørn Holm og John Frikke genvalgtes.
8. Forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag
9. Eventuelt
Intet
Knap 30 mennesker deltog i generalforsamlingen
Generalforsamlingen blev afsluttet med et spændende foredrag ved Kim Fischer, der netop har
været udsendt til Guinea-Bissau i Vestafrika for at tælle vadefugle. Foredraget bød på en lang række
flotte billeder af både de mange vadefugle, vi kender fra egne breddegrader, men også det lokale
fugle- og dyreliv.

