
Generalforsamling 2014 i Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland. 
 
Tidspunkt: Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 
 
Sted: Myrthuegård 
 
1. Valg af dirigent. 
     John Frikke valgtes. 
  
2. Beretning om lokalafdelingens virke 
     Formanden afgav beretning om virksomheden i det forløbne år. 
     Beretningen blev godkendt. 
     Den skriftlige beretning vil blive offentliggjort på lokalafdelingens hjemmeside. 
 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 
     Kassereren fremlagde regnskabet for 2013.  
     Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
     Kassereren fremlagde budget for 2014.  
     Budgettet blev godkendt. 
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
    På valg var flg. bestyrelsesmedlemmer: Peter Tougaard, Per Baden, Asbjørn Holm, Kim 
    Mogensen. 
    Bestyrelsen indstillede alle fire til genvalg. 
    Generalforsamlingen genvalgte alle fire. 
    På valg var flg. suppleant: Karina Jensen 
    Bestyrelsen indstillede Karina Jensen til genvalg. 
    Generalforsamlingen genvalgte Karina Jensen. 
    Bestyrelsen indstillede flg. nye suppleanter: Per Fabricius, Sven Bødker 
    Generalforsamlingen valgte begge. 
     
6. Valg af revisor 
    Bestyrelsen indstillede de to revisorer, Henning Simonsen og Hanne Andersen, til genvalg. 
    Generalforsamlingen genvalgte begge. 
 
7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år) 
    Der var ikke valg til repræsentantskabet i 2014 
 
8. Forslag fra medlemmerne 
    Der var ikke indkommet forslag 
 
9. Eventuelt 
    Bestyrelsen opfordredes til at kontakte Esbjerg Kommune med henblik på istandsættelse 
    af  fugletårnet ved Fourfeldt Sø og evt. flytning, da det er uheldigt placeret i forhold til solen. 
    Bestyrelsen blev opfordret til at henvende sig til militæret vedr. fugletårnet ved Tane Sø, der har 
    været lukket i mere end et år. Der udspandt sig en diskussion om søen, der var meget fuglerig  
    umiddelbart efter etableringen, men nu er fattig på fugle. Det kan dog ses som en naturlig 
    udvikling. Søerne i det næringsfattige område huser generelt få fugle. Det ville være mere 
    perspektivrigt at pleje dem, så de bliver optimale for ynglefugle som f. eks. Tinksmed, der er  
    tilknyttet netop denne søtype. 



    Der er dog et behov for bekæmpelse af prædatorer som Mink og Ræv ved søen. 
    Det blev foreslået at aktivere medlemmerne med naturpleje i området.     
    På på de naturgenoprettede enge på Mandø - og i øvrigt mange andre steder i  
    Vadehavsområdet - er tilgroning med tidsler et problem. Problemet bør tages op på det årlige 
    møde med Naturstyrelsen. 
    Lokalafdelingens Naturpolitisk Udvalg opfordrede til, at man giver besked til udvalget om 
    problemer, DOF bør reagere på. Man kan maile til marcorohdebrodde@gmail.com. 
 
Der var mødt 25 medlemmer frem til generalforsamlingen. 
     
Efter generalforsamlingen orienterede Marco Brodde om den netop underskrevne Tønder-
deklaration, der de næste 3-4 år sætter rammen for beskyttelse og benyttelse af det samlede 
dansk/tysk/hollandske vadehav. Bla. har DOF underskrevet en såkaldt Flywayplan, der skal sikre 
vores vadehavsfugle, når de tager turen til Vestafrika. 
 
Referat:  Søren Peder Nielsen 
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