Generalforsamling i DOF Sydvest 26. februar 2019
Hovedbiblioteket, Nørregade 19, 6700 Esbjerg
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
ad.1
På bestyrelsens forslag blev John Frikke valgt.
På dirigentens foranledning blev der af holdt et minuts stilhed for Ole Hansen, der afgik ved døden i
det forløbne år.
2. Beretning om lokalafdelingens virke
ad. 2
Formanden aflagde beretning (se denne andet steds på hjemmesiden).
Formanden beretning blev fulgt til dørs af indlæg fra flere af foreningens udvalg. Bl.a. kunne Marco
Brodde (naturpolitisk udvalg) fortælle om en række projekter, som DOF Sydvestjylland har andel
og deltagelse i. Bl.a. nævnte Marco Brodde samarbejdet med Nationalpark Vadehavet om
kystfuglesikrings-projektet, der bl.a. har haft stor betydning for kystfugle på Fanø, hvor man
forsøger sig med indhegning af rugende kystfugle. Marco Brodde efterlyste flere deltagere i
indsatsen for vores kystfugle. Her er ikke mindst Kim Fischer involveret med en stor arbejdsindsats
og en uvurderlig viden om vores kystfugle.
Marco Brodde omtalte også DOF Sydvestjyllands samarbejde med Nationalpark Vadehavet og
Esbjerg Havn i forsøget på at sikre en ternekoloni, der i flere år har ruget på et stort tag - tilhørende
speditionskoncernen IAT - men som man forsøger at få lokket over på en anden mere ideel
yngleplads. Igen i år gøres der en stor indsats for at få ternerne til at flytte kolonien fra IATs tag til
et alternativt yngleområde. Her deltager Esbjerg Havn, IAT og nationalparken positivt, ligesom
Aarhus Universitet er en vigtig deltager i projektet.
I tilknytning til beretningen blev der fra turgruppen ved Søren Peder Nielsen udtrykt ønske om at
man finder frivillige, der kunne tænke sig at arrangere udenlandsture som en del af DOF
Sydvestjyllands tilbud til medlemmerne. Foreningen har tidligere arrangeret ture til Sverige og
Tyskland, men tidspres og andre opgaver gør, at man nu søger efter folk, der vil påtage sig opgaven
med at arrangere disse ture. Der blev bl.a. udtrykt ønske om, at DOF Sydvestjylland påtager sig at
arrangere en tur til Polen.
Formandens beretning blev vedtaget.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
ad. 3 og 4
Marco Brodde forelagde DOF Sydvestjyllands resultat/balance for 2018 og budget for 2019.
Et minus i 2018 på knap 20.000 kr. er resultatet af et ønske fra sidste års generalforsamling om at
nedbringe foreningens hensættelser til fordel for medlemmerne. Således er der blevet indkøbt bl.a.
en ny pavillon, et teleskop og andre effekter til foreningens virke.
Regnskab og budget blev vedtaget.
Se regnskabet her

- se budgettet her.

Herefter blev resultat og budget for Blåvand Fuglestation fremlagt. Blåvand Fuglstation har
budgetteret med et tilskud fra DOF Sydvestjylland på 10.000 kroner i 2019 - et ønske, der blev
positivt modtaget på generalforsamlingen, og som behandles på førstkommende bestyrelsesmøde,
hvor der også foretages konstituering af bestyrelsen.
I forbindelse med regnskabet foreslog Sven Bødker, at man fremover på længere ture betaler en
krone pr. km til chaufføren, der lægger bil til. Forslaget blev positivt modtaget og bliver taget op på
næste bestyrelsesmøde.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer:
Marco Brodde, Jens Rye Larsen og Ingelise Sørensen.
Marco Brodde modtager genvalg. Jens Rye Larsen og Ingelise Sørensen ønsker ikke genvalg.
Jens Rye Larsen opstiller som suppleant.
Desuden er der valg til en bestyrelsesplads efter afdøde Ole Hansen. Bestyrelsens ønskes
endvidere udvidet til 9 medlemmer. Der er således valg af 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen indstiller Marco Brodde til genvalg.
Bestyrelsen indstiller endvidere Karin Gustausen, Henrik Böhmer og Kim Fischer (hidtil
suppleanter).
Der ikke er forslag til den sidste ledige plads.
På valg er flg. suppleanter:
Karin Gustausen, Henrik Böhmer, Kim Fischer og Søren Peder Nielsen. Sidstnævnte modtager
genvalg.
Bestyrelsen indstiller Jens Rye Larsen (hidtil bestyrelsesmedlem), Mathias Thiim, Arne
Clausen og Søren Peder Nielsen.
Der ikke er forslag til den sidste ledige plads.
ad. 5
Følgende valgtes til bestyrelsen:
Marco Brodde, Karin Gustausen, Henrik Böhmer og Kim Fischer.

Følgende valgtes som suppleanter:
Jens Rye Larsen, Mathias Thiim, Arne Clausen og Søren Peder Nielsen.
I forbindelse med valgene har Ingelise Sørensen ønsket at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.
Ingelise Sørensen har ydet en stor og uvurderlig indsats i DOF Sydvestjyllands bestyrelse gennem
en årrække som den udfarende kraft i foreningens formidlingsudvalg. Ingelise har ønsket at drosle
sin indsats ned, men vil fortsat gerne deltage bl.a. på Midtgård i forbindelse med den økologiske
markedsdag, hvor DOF Sydvestjylland deltager med en meget populær stand, hvor ikke mindst
børn får hjælp til at bygge fuglekasser.
DOF Sydvestjylland er Ingelise Sørensen stor tak skyldig for den mangeårige indsats, og glæder sig
over, at man fortsat har Ingelises opbakning i foreningens arbejde.
6. Valg af revisor
Peter Rasmussen er på valg
ad. 6
Peter Rasmussen valgtes
7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år).
Asbjørn Holm og John Frikke er på valg.
ad. 7
Asbjørn Holm og John Frikke valgtes.
8. Forslag fra medlemmerne
ad. 8
Der var ikke indkommet forslag
9. Eventuelt
ad. 9
Intet
Der var mødt ca. 30 personer op til generalforsamlingen.
Efter den egentlig generalforsamling blev ordet givet til Allik Weintraube, der havde indvilget i at
give et foredrag om fuglenes fysiologi. Weintraube havde baseret på egne studier en spændende
beretning om fuglenes særlige anatomi og evolutionsudvikling.

