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Formand Peter Tougaard bød velkommen.
John Frikke blev valgt til dirigent.
Formanden aflagde beretning, hvorefter tovholder af turudvalget Søren Peder Nielsen, tovholder af
naturpolitisk forening Marco Brodde og tovholder i formidlingsudvalget Karin Gustausen aflagde
beretning.
(Se beretninger særskilt)
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
Herefter fremlagde foreningens kasserer Per Baden årsregnskabet og budget for det kommende år
(se disse)
Regnskabet er blevet revideret og godkendt af revisor Peter Rasmussen.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
Valg:
På valg var bestyrelsesmedlemmer Per Baden, Kim Mogensen, Asbjørn Holm og Peter Tougaard.
Alle modtog genvalg og forsamlingen genvalgte alle.
På valg var suppleanter Mathias Thiim, Jens Rye Larsen, Arne K. Clausen og Søren Peder
Nielsen. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg.
Mathias Thiim, Jens Rye Larsen og Arne K. Clausen blev genvalgt.
Carsten Mathiesen blev nyvalgt som suppleant til bestyrelsen.
Revisor Peter Rasmussen var på valg, og han blev genvalgt uden modkandidater.
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
På den efterfølgende debat blev forskellige naturpolitiske emner som bl.a. Forsvarets udvidelse af
øvelsesterræn og kampvognspor i Oksbøl samt Energinets højspændingstracé ned gennem
Vestjylland diskuteret.
Også foreningens deltagelse i forskellige arrangementer blev vendt.
Biolog Johanne Aagaard, Ribe, orienterede om et CES-ringmærkningsprojekt ved Ribe. CES er en
metode til overvågning af lokalespurvefuglebestande gennem standardiserede ringmærkning med
spejlet. Der er fem lignende projekter igang i DK, ligesom der internationalt arbejdes med denne
form for lokal ringmærkning.
Leder af Blåvand Fuglestation, Bent Jacobsen, aflagde beretning for fuglestationens virke i 2019.
Formand for Fuglestation Udvalget, John Frikke, fortalte om den nye fuglestationspolitik vedtaget
af DOF og om hvilken betydning den nye strategi får for Blåvand Fuglestation.
Der deltog 26 personer i generalforsamlingen.
Bestyrelsen ved Marco Brodde takkede Søren Peder Nielsen for hans store indsats for DOF
Sydvestjylland, en indsats han fortsætter som tovholder på turudvalget.
Marco Brodde takkede også afgående formand Peter Tougaard for indsatsen.

Bestyrelsen takker John Frikke for igen igen at påtage sig rollen som dirigent og ordstyrer.

