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Referat: 

1. Valg af dirigent 

Torben Fisker Rasmussen blev valgt. 

 

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Indkaldelsen er lovlig varslet, og dagsorden godkendt. 

 

3. Bestyrelsens beretning og plan for 2013 

Thorkild fremlagde beretningen. Beretningen findes på hjemmesiden som selvstændigt 

dokument. 

 

Arne Christoffersen efterspurgte en plan for 2013. Thorkild bemærkede hertil, at der stod 

anført punkter til opfølgning rundt om i beretningen, men herudover er der ikke noget. Dette 

er en prioritering, da arbejdet drives af frivillige og skal være drevet af lystprincippet. 

 

Mogens Larsen spurgte til, hvorfor der kun skulle vælges et medlem til repræsentantskab. 

Dette skyldes en trykfejl, da Peter genopstiller, og der herudover er en ledig plads, da 

Birgitte Speich stopper. 

Thorkild slog til lyd for, at der blev indstillet personer til personligt valg til 

repræsentantskabet. 

 

Erik Højkær Larsen spurgte til medlemssammensætningen i DOF Nordjylland. 



Medlemssammensætningen i Nordjylland minder meget om fordelingen på landsplan, dvs 

en stor overvægt af ældre medlemmer og meget få ungdomsmedlemmer. Torben Fisker 

Rasmussen nævnte, at det var et generelt problem i alle foreninger. 

Beretningen blev med disse bemærkninger godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Niels Eriksen fremlagde regnskabet. Der er indkrævet ekstra bilag fra en enkelt gruppe, 

hvor dokumentationen for udgifterne ikke var tilstrækkelig. Regnskabet er godkendt af 

revisoren. Der skal arbejdes på at gøre de enkelte gruppers regnskaber mere ensartede.  

Det blev besluttet, at regnskabet skal lægges på hjemmesiden, når det er underskrevet. 

Erik Højkær Larsen bemærkede, at regnskabet ved fremtidige generalforsamlinger skal 

være tilgængeligt for medlemmerne ved generalforsamlingen. 

 

5. Fremlæggelse af budget for 2013 

Der er truffet beslutning om at give tilskud til udskiftning af lokalgruppernes projektorer, da 

de eksisterende er ved at være forældede, og farvetegningen knap så god. Mogens Larsen 

bemærkede, at der ikke er mening i at købe projektor til Aalborg gruppen, med mindre den 

fortsætter. Simon nævnte, at det skal have høj prioritet for bestyrelsen, at Aalborg gruppen 

kører videre, hvilket flere bakkede op i. Henrik Holm Brask nævnte, at det også bør være 

en klar opgave at få arrangeret ture. 

 

6. Valg til bestyrelsen 

Barbara Sejersen (genopstiller ikke) 

Birgitte Speich (genopstiller ikke) 

Ole Riis (genopstiller) 

Peter Lund Kristensen (genopstiller) 

Henrik Larsen (genopstiller ikke) 

Lars Grøn (bestyrelsens forslag til nyt medlem). Lars præsenterede sig ved mødet.  

Simon Sigaard Christensen meldte sig også og præsenterede sig. 

 

Ole, Peter, Lars og Simon blev valgt. 

 

Valg af suppleanter 

Erik Højkær Larsen og Peter Østrin meldte sig, og de berettede lidt om sig selv.  

 

7. Valg af revisor 

Niels Eriksen blev valgt. 

 

8. Valg af repræsentant til repræsentantskabet (1 person) 

Bestyrelsen foreslog genvalg til Peter Kristensen og Poul Erik Sperling som nyt medlem. 

Begge blev valgt. 

 

9. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 



10. Eventuelt 

Henrik Holm Brask nævnte, at der er oprettet en facebookgruppe for DOF Nordjylland, som 

folk er meget velkomne til at besøge. Der er pt. 85 brugere. 

 

Simon nævnte, at DOF Ungdoms facebook side kørte rigtigt godt med stor søgning, og 

dette bl.a. havde medført, at man havde fået kontakt til flere nye medlemmer. 

 

Torben Fisker Rasmussen afsluttede med at takke for god ro og orden, og nævnte at der er 

ved at blive sat en vandrefalke kasse op på havnen i Frederikshavn. 

 

 

 

 


