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DOF Nordjylland                                                                                                
 

 
Referat af generalforsamling, den 14. januar 2012 på Lille Vildmosegård.  

 

 
 

 
Formanden Thorkild Lund bød velkommen. 

Der var i alt 13 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

3. Bestyrelsens beretning og plan for 2012 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

5. Fremlæggelse af budget for 2012 

6. Valg til bestyrelsen  

- Henrik Møller Thomsen (genopstiller) 

- Thorkild Lund (genopstiller) 

- Vagn Gjerløv (genopstiller ikke) 

- Valg af suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Valg af repræsentant til repræsentantskabet (1) 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt 

 

Referat af generalforsamlingen 
 

Ad 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Torben Fisker-Rasmussen som dirigent. Valgt med akklamation.  

Vagn Gjerløv blev valgt som referent. 

 
Ad 2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden. 
Dirigenten fastslog, at generalforsamling var indkaldt med lovlig varsel.. 

Indkaldelse og dagsorden blev godkendt. 

 

Ad 3. Bestyrelsens beretning og plan for 2012 
Formanden Thorkild Lund fremlagde beretningen, som blev udleveret i form af et hefte med andre oplysninger om 

DOF Nordjylland.   

Herefter blev især problematikken omkring Skagen Fuglestation drøftet, og man var enig om, at det ville være en stor 

opgave at få en løsning på denne sag her i det nye år.  

Det blev desuden anbefalet, at det udleverede hefte med oplysninger om DOF Nordjylland blev forsynet med 

mailadresser på pågældende personer, som er nævnt i heftet. I øvrigt vil beretning og andre oplysninger i heftet blive 

tilgængeligt på hjemmesiden. 
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Beretningen blev efterfølgende godkendt med stor akklamation. 

 

Ad 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
Driftsregnskab og status for 2011 blev gennemgået. 

Efter gennemgangen blev lokaleforhold i Frederikshavn drøftet, herunder, at DN muligvis flytter fra Knivholt, hvilket 

eventuelt kunne medføre en huslejestigning..  

Derudover blev konto for ”Diverse udgifter” drøftet. Denne konto indeholder 2 klagegebyrer, der udgør kr. 6000, og 

resten udgør andre diverse udgifter (udgifter til køb af ”Fugle og Dyr i Nordjylland” og en bårebuket).  Klagegebyrer vil 

på lignende vis i 2012 blive posteret på denne ”Diverse konto” med henvisning til en note, der nærmere specificerer 

betalte gebyrer. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

Ad 5. Fremlæggelse af budget for 2012 
Budget for 2012 blev gennemgået. 

Efter et par opklarende svar på bla. spørgsmål vedrørende projekter, der dækker et kursus i ringmærkning, blev 

budgettet endeligt vedtaget. 

 

Ad 6. Valg til bestyrelsen 
Henrik Møller Thomsen  modtog genvalg 

Thorkild Lund   modtog genvalg 

På bestyrelsens anbefaling blev Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen valgt til bestyrelsen 

Vagn Gjerløv har valgt at træde ud af bestyrelsen. 

Henrik Nyrup og Vagn Gjerløv blev valgt som suppleanter til bestyrelsen 

 
Ad 7. Valg af revisor 
Niels Eriksen blev genvalgt. 

 

Ad 8. Valg af repræsentant til repræsentantskabet (1) 
Birgitte Speich blev valgt som repræsentant til repræsentantskabet. 

Henrik Møller Thomsen blev valgt som suppleant. 

 

Ad 9. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 

 

Ad 19. Eventuelt 
Torben Fisker-Rasmussen afsluttede generalforsamling med tak for god ro og orden. 

 

Brønderslev, den 15. januar 2012 

 

Dirigent: Torben Fisker-Rasmussen  Referent: Vagn Gjerløv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen sluttede af 

med en fugletur i mosen, hvor der 

bl. a. blev observeret Traner, 

Sangsvaner, Sædgæs, Kortnæbbede 

gæs, Canadagæs, Kongeørn, 

Havørn, Sortand, Stor Tornskade  

m.fl. 


