Generalforsamling i DOF Sydvest 27. februar 2018
Myrthuegård, Myrthuevej 39, Esbjerg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
a1: Bestyrelsen foreslog John Frikke, og han blev valgt.
2. Beretning om lokalafdelingens virke.
a2: Formand for DOF Sydvest, Peter Tougaard fremlagde beretningen. (Se den på foreningens hjemmeside).
Beretningen blev godkendt.
Der var en del debat om foreningens virke i forbindelse med beretningen. Der blev forslået forskellige nye
tiltag bl.a. på formidlingsområdet.
Sven Bødker foreslog, at man nogle aftener i f.eks. maj kunne lade ornitologer stå ved f.eks. Sneum Digesø
og fortælle alle interesserede om fuglelivet i en af foreningens bedste fugleområder.
Det blev påpeget, at DOF Sydvest er repræsenteret ved bl.a. Ørnens Dag på Filsø - og i år også på Fanø.
John Frikke bemærkede, at foreningen i Blåvand fuglestation råder over en stærk formidlingsenhed med
en Strandskadens Dag første søndag i august, og nu også Eurobird Watch-arrangementet.
En generel debat om foreningens manglende greb om børn og unge fulgte.
Marco Brodde pegede bl.a. på muligheden for "bedsteforældre-ture" samt hovedforeningens arbejde med
DOF Ung.
Ingelise Sørensen og en deltager fortalte om Vejen Kunstmuseum, der har en slags "julekalender" for børn
som et årligt tilbagevendende indslag. Samt at vi ved markedet på Midtgård her er i kontakt med mange
børn og unge.
Bent Jacobsen pegede på, at man kan "fange" børn og unge med naturvidenskab - længst, størst og
hurtigst. Samt ved at introducere et "ejerskab" til fuglene. Det har tidligere givet gode resultater.
En deltager pegede på manglende koordinering med andre grønne organisationer - NaturSydvest havde
generalforsamling samme aften som os!
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
a3: Kasserer Per Baden fremlagde regnskab og budget. Det blev besluttet at ændre på budgettet, så det
bedre afspejlede de forventede udgifter ved drift af foreningen samt ønsker om nyanskaffelser.

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen. Se regnskab og budget på foreningens hjemmeside.
Jørgen Grønne orienterede om Blåvand Fuglestations regnskab. Det kan ses på fuglestationens
hjemmeside.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
a5: På valg til bestyrelsen var Per Baden, Kim Mogensen, Asbjørn Holm og Peter Tougaard. Bestyrelsen
indstillede alle til genvalg, og forsamlingen genvalgte de fire bestyrelsesmedlemmer.
På valg var suppleanter Søren Peder Nielsen og Kim Fischer. Begge blev på bestyrelsens indstilling genvalgt.
Desuden indstillede bestyrelsen Karin Gustausen og Henrik Böhmer til nyvalg som suppleanter. Begge blev
valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde.
6. Valg af revisor.
a6: Peter Rasmussen blev genvalgt.
7. Indkomne forslag fra medlemmerne.
a7: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
8. Eventuelt.
a8: Under eventuelt var der flere indlæg - af bl.a. Bent Jacobsen, der orienterede om udviklingen på
fuglestationen med opsætning af en "Blåvandsruse", kommunens og naturstyrelsens fjernelse af rynket
rose (hybenroser) på hele området omkring fyrtårnet og p-pladsen. DN Varde har senere på året en guidet
tur til Blåvand.
Marco Brodde orienterede om den forsinkede reservatbekendtgørelsen samt Nationalpark Vadehavets nye
strategiplan.
John Frikke fortalte, at der i år skal tælles ynglefugle over hele Vadehavsområdet. Mandag den 9. april er
der møde om ynglefugletællingen i Vadehavet på Vadehavscentret i Vester Vedsted.
John Frikke takkede de 25 fremmødte medlemmer for god ro og orden - og deltagelse i debatten på DOF
Sydvestjyllands generalforsamling.

