
Generalforsamling i DOF Sydvestjylland 23-02-2016 kl. 19.00 
 

Sted: Myrthuegård, Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent.  

 

2. Beretning om lokalafdelingens virke  

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

   På valg er flg. bestyrelsesmedlemmer: Peter Tougaard, Per Baden, Kim Mogensen og Asbjørn 

   Holm,  der alle genopstiller. 

   Bestyrelsen indstiller alle fire til genvalg. 

 

   På valg er flg. suppleanter: Ole Hansen, Søren Peder Nielsen og Kim Fischer, der alle 

   genopstiller. 

   Bestyrelsen indstiller alle tre til genvalg. 

 

   Siden generalforsamlingen i 2015 er Karina Jensen udtrådt af bestyrelsen. I hendes sted er  

   suppleanten, Per Fabricius, indtrådt. 

 

6. Valg af revisor 

 

   Efter udsendelsen af den endelige dagsorden er det oplyst, at de to revisorer, 

   Henning Simonsen og Hanne Andersen, efter ca. 25 års tjeneste IKKE genopstiller. 

 

7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år) 

 

   Der er ikke valg til repræsentantskabet i år 

 

8. Forslag fra medlemmerne 

 

   Der er ikke indkommet forslag 

 

9. Eventuelt 

 

Efter generalforsamlingen vil lederen af Blåvand Fuglestation, Bent Jakobsen, fortælle om arbejdet 

på stationen og om planerne for fremtiden. 

  

  



Referat 

Ad 1. Bestyrelsen forslog John Frikke som dirigent og den indstilling fulgte forsamlingen. 

John Frikke konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret rettidigt med opslag 

den 14. januar på foreningens hjemmeside. 

Ad 2: Beretning for lokalforeningens virke (årsberetning ved formand Peter Tougaard). 

Marco Brodde kommenterede og uddybede beretningen på punktet om foreningens 

ungdomsarbejde. Ungdomsudvalget brød sig ikke om tankerne om en "super-ornitologgruppe" 

kaldet talentgruppen. I stedet vil man lade en gruppe unge besøge Vadehavet (Ballum) til sommer. 

Og her håber man på bistand fra lokalforeningen - både på det praktiske plan med en stedkendt 

ornitolog, men også i økonomisk henseende bl.a. til transport osv. 

Jens Rye Larsen kommenterede afsnittet i beretningen fra datagruppen om punkttællingerne, der har 

40 års jubilæum i år. Fordi lokalafdelingens koordinatorer på området er travlt beskæftiget med 

Atlas III - og Ole Thorup er udenlands vil man vente til næste år med at gøre forsøget med et 

introduktionskursus. Man er dog altid velkommen til at kontakte punkttællerkoordinatorerne for at 

få hjælp og vejledning. 

Der blev debatteret muligheden for en "følordning". Punkttællingernes betydning blev understreget. 

Efterfølgende debat om vigtige "fikspunkter" i det kommende år. Ole Hansen opfordrede til videre 

rammer for en debat om naturpolitiske emner, der ikke nødvendigvis skal følge "partilinjen". Ny 

hjemmeside, nye kommunikationsmuligheder, vores facebookprofil, som nok bør "vitaliseres" med 

flere indspark og debat. 

Marco Brodde orienterede om DOFs nye tiltag på området med et internt kommunikationsværktøj. 

Jørgen Grønne efterlyste mere presse på foreningens arbejde og arrangementer. Det blev opfordret 

til at kommunikation både udadtil og internt tages op i bestyrelsen. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

Ad 3 og 4: Marco Brodde fremlagde (i kasserer Per Badens sygefravær) regnskabet, og her blev det 

bl.a. pointeret, at vi skal have bedre styr på budgetlægningen i forhold til Blåvand Fuglestation. 

Stationen er inde i en voldsom udvikling, og det stiller store krav til organisation og økonomisk 

styring. DOF Sydvestjyllands bestyrelse skal være bedre til at hjælpe med at indhente udenbys 

donationer til arbejdet på fuglestationen. Skal man leve op til lokalforeningens ambitioner om både 

at have observatør og ringmærker på fuglestationen, skal der ske en budgetlægning af udgifterne til 

dette, og der skal indhentes forslag til, hvorfra pengene til diæter skal komme. 

Jørgen Grønne påpegede at foreningen har en stor formue. Bestyrelsen har besluttet at støtte 

fuglestationen og har selv en "ønskeliste" til formidlingsmateriale. 

Regnskabet og budgettet blev godkendt. 



Ad 5: Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Peter Tougaard, Per Baden, Kim Mogensen og 

Asbjørn Holm -  alle genopstillede og blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Karina Jensen trak sig fra bestyrelsesarbejdet. I stedet er suppleant Per 

Fabricius indtrådt i bestyrelsen. 

Valg til suppleantposter: Ole Hansen, Søren Peder Nielsen og Kim Fischer, der alle genopstillede, 

var på valg og blev valgt. 

Ad 6: Lokalforeningens to revisorer gennem en lang årrække Henning Simonsen og Hanne 

Andersen ønskede ikke genvalg. I stedet blev Peter Rasmussen valgt som foreningens nye revisor. 

Ad. 7: Der var ikke valg til repræsentantskabet. 

Asbjørn Holm, Kim Fischer og Peter Tougaard repræsenterer lokalforeningen ved 

repræsentantskabsmødet i april i Nymindegab. 

Ad 8: Der var ikke indkommet forslag 

Ad 9: Intet 

Efter den egentlige generalforsamling orienterede Blåvand Fuglestations leder, Bent Jakobsen, samt 

medlemmer af Blåvandgruppen, Jørgen Grønne og John Frikke, om de mange nye tiltag, der er 

igangsat på stationen bl.a. dannelsen af en venskabsforening. Blåvandgruppen er den drivende kraft 

bag de nye tiltag på fuglestationen, hvis fortsatte virke kommer til at hvile på tre ben: 1 

Blåvandgruppen, 2. BLFs Venner og 3. et fremtidig forum for BLF, der f.eks. en gang om året 

samler sponsorer og samarbejdspartnere til et arrangement på stationen. BLF går snart i luften med 

en ny hjemmeside på DOFs digitale platform, der udsendes fire årlige elektroniske nyhedsbreve. 

Der udarbejdes en folder om stationens arbejde på dansk og tysk. Der nedskrives en 

forretningsorden for de forskellige funktioner på stationen. 

Fuglestationen skal udvikles i de kommende år, så de mange gæster får en bedre oplevelse ved 

besøg på stationen og hukket. På lang sigt er der ønske om et nyt formidlingscenter ved 

Blåvandshuk "Center for Vestkystnatur". 

 


