
Referat af ordinær generalforsamling i DOF Vestsjælland
03.02.2019 i Ringsted

1. Valg af dirigent
Henrik Wejdling blev valgt som dirigent, bød de ca. 30 fremmødte velkommen, og startede med at
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent
Jan Kiel blev valgt som referent.

3. Beretning om lokalafdelingens virke
Aktivitetsudvalget ved Jette Hallig: Mange ture arrangeres, selv om der ikke afholdes koordineringsmøder.
Rolf Lehrmann mindede om Ørnens dag 24/2 ved Fugledegård.

Faunistisk Udvalg ved Jan Kiel: DOFbasen holder niveauet med plads til forbedringer, Punkttællingerne
holder næsten niveauet, men man vil altid gerne have flere tællere. Lokal faunistik er et Vestsjællandsk
tiltag, hvor lokale kræfter kvalificerer de mange data i DOFbasen, inden de bruges i DOFs store publikation
Fugleåret.

Kommunikationsudvalget ved Rolf Lehrmann: Lokalafdelingens hjemmeside skiftes til Joomla, som der
arbejdes på at gøre fælles for alle lokalafdelinger.
Der udsendes nyhedsbrev hver måned til ca. 700 brugere.
Afdelingens Facebookside har pt 328 medlemmer.

Naturpolitisk Udvalg ved Jette Reeh: Jette opfordrede til, at man læser beretningen på DOF Vestsjællands
hjemmeside. Jette gennemgik med udgangspunkt i DOFs natursyn udvalgets opgaver og udfordringer,
herunder Natura2000, Det grønne Danmarkskort (Naturråd), Gyrstinge Sø, Skarresø (Havørnerede/
sejlads), havmøllepark ved Omø/ Jammerland Bugt (her suppleret af Hans Ulrik Skotte Møller).

4. Bestyrelsens beretning ved Lasse Braae:

Formanden, Lasse Braae, aflægger bestyrelsens beretning
Med udgangspunkt i et ønske om at få en lokalgruppe op at køre i Ringsted, gennemgik Lasse Braae
dynamikken i lokalafdelingen og samspillet mellem medlemmernes ønsker og afdelingens tilbud. Lasse
Braae understregede, at man sagtens kan deltage i et udvalg uden at være med i bestyrelsen. Dirigenten
oplyste, at DOF Vestsjælland er pionererne mht. at organisere arbejdet i udvalg, en organisering som
mange andre afdelinger er meget misundelige på.

5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Jette Reeh fremlagde regnskabet for 2018, som blev godkendt med applaus.

6. Fremlæggelse af handlingsplan og budget til godkendelse
Jette Reeh fremlagde handlingsplanen og budgettet for 2019, som blev godkendt med applaus.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Inger Nielsen, Peter Torp, Rolf Lehrmann, Nils Kruse og Lasse Braae blev alle genvalgt med applaus
Ingen suppleanter blev fundet, hvorfor vi kører uden suppleanter i 2019.

8. Valg af repræsentanter og suppleanter til DOFs repræsentantskab



Genvalg til Lasse Braae og Jette Reeh som repræsentanter, Jan Kiel som 1. suppleant og til Inger Nielsen
som 2. suppleant.

9. Valg af revisor og evt. revisor suppleant
Poul Erik Bøgelund Weinreich blev endnu en gang genvalgt, og der blev ikke fundet nogen suppleant.

10.
Forslag
fra

medlemmerne
Ingen indkomne forslag

11. Eventuelt
Intet

Der var mange deltagere i generalforsamlingen

Deltagerne opstablet før fugleturen ved Gyrstinge Sø før DOF Vestsjællands generalforsamling d. 3. februar 2019



Henrik Wejdling afsluttede dagen med at fortælle om DOF og Landbrug og Fødevarers fælles fodslag om en folder, der kan få viben til at slå
sine


