
DOF Nordjyllands generalforsamling 

lørdag den 1. marts 2014, kl. 11.00 

Knivholt, Frederikshavn 

Dagsorden: 

1)      Valg af dirigent 

2)      Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

3)      Bestyrelsens beretning og plan for 2013 

4)      Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

5)      Fremlæggelse af budget for 2014 

6)      Valg til bestyrelsen 

 Thorkild Lund (genopstiller) 

 Henrik Møller Thomsen (genopstiller) 

 Svend Erik Mikkelsen (genopstiller) 

 Poul Erik Sperling (genopstiller) 

 Peter Østrin (indstillet til valg af bestyrelsen) 

 

7)      Valg af revisor 

8)      Indkomne forslag *) 

9)      Eventuelt 

*) Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer gældende for ændret frist for afholdelse af 

generalforsamling (uge 9) og krav om et års medlemskab for valgbarhed til bestyrelsen. 

Torben Fisker Rasmussen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til 

Frederikshavnsafdelingens lokaler. Der var fremmødt 25 medlemmer. 

1) Valg af dirigent 

Torben Fisker Rasmussen blev valgt til dirigent. 

2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

Torben konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gennemgik dagsorden. 

Punktet blev godkendt. 

3) Bestyrelsens beretning og plan for 2014 

Thorkild fremlagde beretningen. Beretningen kan i sin helhed ses på hjemmesiden. 

Henrik Møller Thomsen nævnte, at facebooksiden mangler omtale. Den kører godt, og Henrik 

Holm Brask ligger et stort arbejde i den. Thorkild kommenterede og nævnte, at denne del 

selvfølgelig skulle være en del af beretningen. 

 



Henrik Holm Brask spurgte til andel af ungdomsmedlemmer i DOF Nordjylland. Thorkild kunne ikke 

det præcise antal, men i størrelsesorden 15 – 20. Thorkild nævnte i den forbindelse, at Lars Grøn 

var indtrådt som kontakt til DOFs centrale ungdomsudvalg. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Regnskabet blev fremlagt af Svend Erik. Selve regnskabet er også en del af skriftet. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

5) Fremlæggelse af budget for 2014 

Svend Erik fremlagde budgettet og nævnte, at det var et forsigtigt budget, da der var plan om et 

bestyrelsesseminar om en måned, hvor fremadrettede aktiviteter skulle drøftes nærmere. Han 

nævnte, at der var lagt en mindre stigning ind i punktet projekter. 

Henrik Thomsen spurgte til om der kunne forventes flere penge retur fra Natur- og 

Miljøklagenævnet. Der blev svaret, at de fleste af sagerne er behandlet nu. 

Thorkild nævnte, at strukturen omkring Skagen Fuglestation var til diskussion, herunder bl.a. om 

den blev ved med at indgå i lokalafdelingens budgetter. 

Der blev spurgt til, hvordan DOF ville sikre medlemmernes ejerskab og involvering i 

Fuglestationen. Simon nævnte, at det endnu ikke var afklaret, men at der måske laves en 

foreningsstruktur. Der arbejdes stadig med de konkrete planer. 

6) Valg til bestyrelsen 

Thorkild, Henrik, Svend Erik og Poul Erik var på valg, Peter Østrin opstillede som nyt medlem. 

Simon bemærkede, at der nu savnedes en suppleant. Der var ingen forslag. Bestyrelsen kan dog 

selvsupplere sig ved behov. 

Alle blev valgt. 

7) Valg af revisor 

Niels Eriksen modtog genvalg. 

8) Indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog, at vedtægtsændringer gældende for ændret frist for afholdelse af 

generalforsamling (uge 9) og krav om et års medlemskab for valgbarhed til bestyrelsen. 

Thorkild uddybede, at punkt 1 var foreslået for at undgå problemer pga. sammenfald med 

vinterferien. Thorkild uddybede punkt 2 med, at der for nogle år siden havde været et medlem, der 

blev medlem af bestyrelsen efter kun få dages medlemskab. 

Forslaget blev vedtaget. Vedtægtsændringen skal dog efterfølgende godkendes af DOFs 

repræsentantskab. 



9) Eventuelt 

Henrik Holm Brask efterspurgte en opfriskning på, hvem, der sidder i bestyrelsen og hvem der 

sidder i udvalg, samt at der kommer en liste med referatet ud om, hvem der deltager i hvilke 

udvalg. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig efterfølgende. 

Poul Erik, Svend Erik og Tscherning nævnte, at der var stort fremmøde af kvinder til 

gråmejseturene, så der oftest var overvægt af kvinder. 

Conny nævnte, at det godt kunne være svært at holde fast i nytilkomne, der var komet til et enkelt 

møde eller en enkelt tur. Der var en længere debat om dette. Henrik T nævnte, at der var en del af 

deltagerne i efterårets tur til Lille Vildmose for nye medlemmer, der senere havde vist sig som 

aktive. Simon nævnte, at der var en reel mangel på nye, når poster skulle besættes i diverse 

udvalg. Det blev nævnt, at det kunne være svært at komme ind i jargonen, der kan være ret 

nørdet. Det blev ligeledes nævnt, at der skal være plads til at stille spørgsmål, og ingen var for 

dumme.  

Torben opfordrede til, at der fremover er tilmelding til arrangementer, hvor der er spisning. 

Torben sluttede med at takke bestyrelsen for arbejdet, samt for at der var kommet et højere 

informationsniveau om aktiviteterne i foreningen. 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. 

 

 


