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Mødedato og -sted: 7. januar 2021, kl. 19 - digitalt på Zoom  

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Gitte Holm(GH), Svend Erik Mikkelsen(SEM), 

Anni Guldberg Madsen(AGM), Børge Søndergård(BSØ), Morten Johansen(MJ), Anders Horsten(AH) 

og Claus Midtgaard(CM). 

Afbud: Gustav Urth(GU) 

Ordstyrer: Morten Johansen (MJ) 

 

Dagsorden: 

1. Generalforsamling 2021 

i. Bestyrelsen forholdt sig først til muligheden for at gennemføre 

generalforsamlingen med fysisk fremmøde på den annoncerede dato 

13.2.2021. Der var enighed om, at de nugældende stramme 

Coronarestriktioner næppe ville blive lempet væsentligt, og at det derfor ville 

blive meget risikabelt at gennemføre en generalforsamling med fysisk 

fremmøde. 

ii. Muligheden for at aflyse og at skubbe generalforsamlingen til senere på året 

blev drøftet, men opgivet, da det vil forsinke arbejdet på flere områder. 

iii. Bestyrelsen er derfor enig om at gennemføre generalforsamlingen digitalt 

via e-mail. Denne metode blev anvendt ved DOFs Repræsentantskabsmøde i 

foråret 2020, og flere af DOFs lokalafdelinger har også besluttet at bruge e-

mailmodellen til dette forårs generalforsamlinger. Metoden er godkendt af 

DOF centralt 

iv. BSØ havde på baggrund af materiale fra DOFNordsjælland lavet et udkast til 

procedure samt meddelelse til medlemmerne. Den skal gås igennem med 

tættekam, men blev vedtaget af bestyrelsen 

v. Niels Eriksen spørges, om han vil være stemmeoptællingsansvarlig, da der 

ikke bliver brug for en dirigent 

vi. AGM fremlagde Budget for 2021 og Regnskab 2020. Bestyrelsen er enige om 

at foreslå, at 5.000,- kr. af årets overskud disponeres som gave til Skagen 

Fuglestation. Det blev vedtaget. AGM sender opdateret regnskab og budget 

til bestyrelsen og sikrer Revisors og Bestyrelsens underskrifter 

vii. Bestyrelsen beslutter at genopstille følgende til medlemmer af bestyrelsen: 

Peter Lund Kristensen, Gitte Holm, Morten Johansen og Gustav Urth. 
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Endvidere opstiller bestyrelsen Magnus Houen Lauritsen fra Sindal. 

Bestyrelsen genopstiller Claus Midtgaard som suppleant til bestyrelsen. 

viii. Ulla Bryanne og Børge Søndergård ønsker at udtræde af bestyrelsen til 

generalforsamlingen 

ix. Til Generalforsamlingen indstiller Bestyrelsen 3 kandidater til medlemmer af 

Repræsentantskabet: Peter Lund Kristensen, Gitte Holm og Anni Guldberg 

Madsen. Den til en hver tid valgte formand for DOF Nordjylland skal sidde 

på den ene af de tre pladser. Skulle Peter Lund Kristensen ikke blive genvalgt 

til formand, rykker Anni Guldberg Madsen ud som 1. suppleant til 

Repræsentantskabet. Medlemmerne kan dog opstille yderligere kandidater 

inden Generalforsamlingen 

x. Generalforsamlingen med dagsorden mv. skal senest indvarsles den 16. 

januar 2021 

xi. PK og BSØ får ansvaret for de praktiske opgaver op til - og selve 

gennemførelsen af - den digitale generalforsamling. 

 

2. Årsberetning 

a. Det haster med at få de sidste bidrag ind. Er du i tvivl om, hvad du skal skrive om, 

så se bestyrelsesreferat fra mødet 15.12. pkt. 2, eller ring til PK. Deadline er senest 

15.1. 

3. Evt. 

a. CM: spurgte ind til bogen Fugleatlas, som er de forskningsmæssige resultater af 

AtlasIII. AGM kunne oplyse, at CM kunne låne den på Fuglebiblioteket i Golfhuset. 

b. GM og husbond Jens Peder vil gerne snarest køre Naturmøde-tableauet til 

opbevaring i Golfhuset. Flere kunne oplyse, at det må vente, da Golfhuset pga. 

Coronarestriktioner pt. er lukket helt af. 

Referat: Børge  

Næste ordinære møde: Ikke fastsat. PK vil indkalde til konstituerende møde efter 

Generalforsamlingen. 


