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Generalforsamling i DOF Nordjylland 

 lørdag, den 13. februar 2021 som e-mailgeneralforsamling. 

Referat 

 

Indledning: 

Den årlige generalforsamling kunne ikke gennemføres på traditionel vis på grund af Covid19 

restriktionerne. Bestyrelsen var derfor enig om at gennemføre generalforsamlingen digitalt via e-mail. 

Denne metode blev også anvendt til DOFs Repræsentantskabsmøde i foråret 2020.  Andre lokalafdelinger 

har også besluttet at bruge e-mailmodellen til dette forårs generalforsamlinger. Metoden er godkendt af 

DOF centralt. 

Alle vedtægtsbestemte frister for annoncering og publicering af generalforsamlingen blev overholdt. 

Generalforsamlingen blev annonceret på hjemmeside og Facebook den 13.1.2021, og indkaldelse af forslag 

fra medlemmerne skulle være formanden i hænde senest den 23.1.2021. Der er ikke indkommet forslag. 

Opstilling af kandidater til bestyrelsen, revisor og repræsentantskabsmedlemmer måtte dog indsendes 

skriftligt inden den 30.1.2021 af hensyn til den praktiske gennemførelse af Generalforsamlingen, og på 

denne dato kunne den endelige dagsorden så offentliggøres på hjemmeside og Facebook. 

 Ønskede et medlem at deltage i e-mail generalforsamlingen, skulle man sende en e-mail om dette til DOF 

Nordjyllands formand Peter Lund Kristensen på adressen: tilmelding@dofnord.dk. Tilmeldingen skulle 

indeholde navn, kontaktoplysninger og e-mailadresse. Tilmeldinger blev af sekretæren tjekket med DOFs 

medlemskartotek, og de tilmeldte modtog en kvittering for tilmelding.  

35 medlemmer tilmeldte sig generalforsamlingen. 

De tilmeldte fik den 6.2.2021 en e-mail, der indeholdt: link til Formandens årsberetning, regnskab og 

budget. Der var regnskabs- og budgetkommentarer fra Kassereren. En liste med medlemmer og 

suppleanter til bestyrelsen, der var på valg i 2021. Der var forslag til revisor og forslag til medlemmer til 

repræsentantskabet. Der blev endvidere vedlagt en stemmeseddel, som skulle returneres på en nyoprettet 

e-mailadresse: gf21@dofnord.dk, senest kl.16.00 på dagen for Generalforsamlingen d. 13. februar 2021. 

24 medlemmer valgte af bruge deres stemme. 

Niels Eriksen, som plejer at være dirigent på generalforsamlingen, fik rollen som tovholder for optællingen, 

assisteret af formand og sekretær i DOF Nordjyllands bestyrelse.  
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Generalforsamlingsreferat:  

Endelig Dagsorden til Generalforsamling i DOF Nordjylland, lørdag den 13.2.2021. 

Dagsordenen følger vedtægterne for DOF Nordjylland: 

1. Valg af dirigent.   

Udgår: dirigenten får i denne situation funktion som tovholder for stemmeoptællingen. 

2. Beretning om lokalafdelingens virke. 

Årsberetning 2020 blev dels offentliggjort på hjemmesiden, dels sendt som vedhæftet fil til dem, som 

ønskede at stemme. Beretningen blev enstemmigt vedtaget, da alle stemte for. 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2020 til godkendelse.  

Regnskabet blev dels offentliggjort på hjemmesiden dels sendt som vedhæftet fil til dem, som ønskede at 

stemme. Endvidere modtog de Kassererens kommentarer til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt 

vedtaget, da alle stemte for. 

4. Fremlæggelse af budget 2021 til godkendelse.  

Budgettet blev dels offentliggjort på hjemmesiden, dels sendt som vedhæftet fil til dem, som ønskede at 

stemme. Endvidere modtog de Kassererens kommentarer til budgettet. Budgettet blev enstemmigt 

vedtaget, da alle stemte for. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Bestyrelsen genopstillede følgende til medlemmer af bestyrelsen: Peter Lund Kristensen, Gitte Holm, 

Morten Johansen og Gustav Urth. Endvidere opstillede bestyrelsen Magnus Houen Lauritsen fra Sindal. 

Bestyrelsen genopstillede Claus Midtgaard som suppleant til bestyrelsen. Ved opstillingsfristens udløb den 

30.1.2021, var der ikke kommet yderligere kandidater. De opstillede er derfor alle indvalgt i Bestyrelsen ved 

fredsvalg. 

 

6. Valg af revisor. 

Niels Eriksen genopstillede. Ved opstillingsfristens udløb 30.1.2021 var der ikke kommet yderligere 

kandidater. Niels Eriksen er derfor valgt ved fredsvalg.  

7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (i ulige år). 

Generalforsamlingen udpeger 3 fra DOF Nordjylland til DOFs Repræsentantskab for perioden primo 2021 til 

ultimo 2022. Bestyrelsen indstiller Peter Lund Kristensen, Gitte Holm og Anni Guldberg Madsen. Den til 

enhver tid valgte formand for DOF Nordjylland skal i følge vedtægterne indtage den ene af de tre pladser. 

Skulle Peter Lund Kristensen ikke blive genvalgt til formand ved det konstituerende bestyrelsesmøde, 

rykker Anni Guldberg Madsen ud som 1. suppleant til Repræsentantskabet. Ved opstillingsfristens udløb 

den 30.1.2021 var der ikke kommet yderligere kandidater. De opstillede er derfor valgt ved fredsvalg. 

https://dofnord.dk/wp-content/uploads/2021/01/Aarsberetning-for-2020-Stor.pdf
https://dofnord.dk/wp-content/uploads/2021/01/Aarsrapport-DOF-Nordjylland-2020-final-341193.pdf
https://dofnord.dk/wp-content/uploads/2021/02/budget-2021-endelig-version.pdf
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8. Forslag fra medlemmerne.  

Der var ikke indkommet forslag inden udløbet af tidsfristen den 23.1.2021,  jvnf. Vedtægternes §4, stk.3. 

Punktet udgår derfor. 

9. Eventuelt. 

Udgår, da det ikke gennemføres via e-mail. 

 

Godkendt den 14.2. 2021 af Niels Eriksen og Peter Lund Kristensen. 

Referat: Børge Søndergård 

 


