
Referat af generalforsamling i DOF Vestsjælland,

søndag 2/2 2020

1. Valg af dirigent

Henrik Wejdling blev valgt. Henrik konstaterede at generalforsamlingen var annonceret som

foreskrevet.

2. Valg af referent

Jan Kiel blev valgt

3. Beretning om lokalafdelingens virke

Der henvises til lokalafdelingens hjemmeside for detaljeret beretning:

https://docs.google.com/document/d/1hwDFsrJM2L83MLYSxtnG0FQYKSfG1hQHehjUq9aeu

wI/edit#heading=h.o5b9jikb2gsi

● Aktivitetsudvalget/ Kommunikationsudvalget (Jens Boesen, Inger Nielsen m.fl.)

Fremlæggelsen fra disse to udvalg kom især til at handle om annoncering, nyhedsbrev og

hjemmeside. En noget turbulent periode i 2. halvår 2019 har resulteret i manglende

annoncering af ture og andre aktiviteter med frustration og utryghed blandt medlemmerne

til følge. Der er nu styr på det, og Inger Nielsen lovede at sætte mere fart på processen, så

annoncering af ture mm når ud til medlemmerne hurtigst muligt.

● Faunistisk Udvalg (Jan Kiel m.fl.)

Dataindsamling foregår på flere fronter: DOFbasen (alle typer af observationer), Atlasbasen

(ynglefugle, pt lukket for indtastning), NOVANA, punkttællinger

● Naturpolitisk Udvalg (Jette Reeh m.fl.)

Udvalget tager udgangspunkt i DOFs natursyn og naturpolitik. Naturpolitisk Udvalg er klart

der, hvor der er mest aktivitet, og udvalget er delt op i forskellige undergrupper/ -udvalg,

bl.a. centreret om lokalafdelingens 6 kommuner. Repræsentanter fra nogle af kommunerne

gav hver lidt indblik i, hvilke sager, der har været på dagsordenerne rundt omkring: Jette

Reeh (Kalundborg Kommune), Hans Ulrik Skotte Møller og Jette Hallig (begge Slagelse

Kommune), Inger Nielsen (Ringsted Kommune) og Allan Nielsen (Holbæk Kommune)

berettede om forskellige spændende projekter, hvor DOF har gjort en forskel.

Beretningen blev herefter taget til efterretning

4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Regnskabet for 2019 blev godkendt

5. Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse

https://docs.google.com/document/d/1hwDFsrJM2L83MLYSxtnG0FQYKSfG1hQHehjUq9aeuwI/edit#heading=h.o5b9jikb2gsi
https://docs.google.com/document/d/1hwDFsrJM2L83MLYSxtnG0FQYKSfG1hQHehjUq9aeuwI/edit#heading=h.o5b9jikb2gsi


Budgettet for 2020 blev godkendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Genvalg til Jette Reeh, Jette Hallig og Jan Kiel

Morten Jensen fra Rørvig blev valgt ind som nyt medlem

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Poul Erik Weinreich genvalg som revisor

Allan Nielsen valgt ind som revisorsuppleant

8. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag var indkommet

9. Evt.

Intet


