
Generalforsamling i DOF Sydvestjylland 24-02-2015 kl. 19. 
 

Sted: Myrthuegård 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent.  
John Frikke blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og indkaldt. 

Man mindedes det mangeårige medlem Orla Balslev Jensen, der afgik ved døden 15. februar 2015. 

 

2. Beretning om lokalafdelingens virke. 

Formanden, Peter Tougaard, aflagde beretning på bestyrelsens vegne. 

Beretningen gav anledning til en del kommentarer: 

Der blev efterlyst kurser i fuglestemmer. 

Der blev efterlyst et kursus i brug af DOFbasen. Et sådant er på trapperne og vil snart blive 

annonceret. 

Formidlingsgruppen efterlyste forslag fra medlemmerne til ture og andre arrangementer. 

Naturpolitisk gruppe efterlyste medlemmer, der kunne tænke sig at arbejde med naturpolitik 

(fredninger o. lign.) 

Et medlem efterlyste en oversigt over, på hvilke områder man som menigt medlem kan involvere 

sig i lokalafdelingens arbejde. 

John Frikke gav en oversigt over, hvad man p.t. arbejder med på Blåvand Fuglestation. Han kunne 

bl. a. nævne, at man arbejder på at oprette et forum for fuglestationens interessenter og 

samarbejdspartnere, og at man overvejer at etablere en venneforening/støttegruppe.   

Herefter godkendtes formandens beretning. 

Beretningen kan læses her. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse. 
Budgettet blev godkendt. 

Lokalafdelingens overordentligt gode økonomi og lave udgiftsniveau gav anledning til diskussion 

om anvendelse af de ledige midler. Et forslag var afholdelse af lokale ungdomslejre. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer: Marco Brodde, Eva Foss Henriksen, Jens Rye Larsen, 

Ingelise Sørensen og Søren Peder Nielsen. 

Søren Peder Nielsen ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen indstiller: Marco Brodde, Eva Foss Henriksen, Jens Rye Larsen, Ingelise Sørensen og 

Karina Jensen. 

Marco Brodde, Eva Foss Henriksen, Jens Rye Larsen, Ingelise Sørensen og Karina Jensen blev 

valgt som bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er flg. suppleanter: Sven Bødker, Karina Jensen og Per Fabricius.  

Sven Bødker ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen indstiller: Per Fabricius, Søren Peder Nielsen og Ole Hansen. 

Per Fabricius, Søren Peder Nielsen, Ole Hansen og Kim Fischer blev valgt som suppleanter. 

http://www.dofsydvest.dk/viewpage.php?page_id=99


 

6. Valg af revisor.  

Bestyrelsen indstiller de to revisorer, Henning Simonsen og Hanne Andersen til genvalg. 

Henning Simonsen og Hanne Andersen blev genvalgt. 

 

7. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (i ulige år) 

Asbjørn Holm er på valg. Desuden er lokalafdelingen tildelt yderligere en plads i 

repræsentantskabet. 

Bestyrelsen indstiller John Frikke. 

Asbjørn Holm og John Frikke valgtes til repræsentantskabet. 

Lokalafdelingen kan sende yderligere repræsentanter mod betaling for disses deltagelse. 

 

8. Forslag fra medlemmerne. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

9. Eventuelt 

Intet. 

 

 

Det annoncerede foredrag efter generalforsamlingen ved Kim Skelmose om Raptor Camp 2014 på 

Malta var aflyst pga. sygdom. 


