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Referat fra generalforsamling I DOF Vestsjælland, 
afholdt d. 5. februar 2023 kl. 14:45 – 17:35 
 
Sted: Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø 
 
Referent: Jonas Morsing Thomasen 
Fra start 28 deltagere + 2 oplægsholdere.  
 
Inden generalforsamlingen var der arrangeret fælles tur til Tamosen og Suserup Skov, 
guidet af Lene Smith. 
 

 
Lene Smith indleder fugleturen ved Suserup Overdrev 

 

Dagen på Værkerne begyndte med et oplæg af Luise Ekberg om Fiskeørnen som 
ynglefugl, med udgangspunkt i erfaringer fra Gribskov. 

 
Luise Ekberg fortalte om Fiskeørnen i Danmark 

 



Der blev serveret kaffe /te og kage. Tak til Jette Mynster og Marianne Krøyer. 
 
Morten Jensen, formand for DOF Vestsjælland, gennemgik dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Rolf Lehrmann blev valgt som dirigent med applaus. 
Jonas Morsing Thomasen blev valgt som referent med applaus. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt 21-dec-2022 på 
hjemmesiden, i henhold til bestemmelserne i foreningens vedtægter, og dermed 
lovlig og beslutningsdygtig. 
 
 

2. Beretning om lokalafdelingens virke 
Fremlagt af Morten Jensen. Under punktet Naturpolitik blev beretningen 
suppleret med indlæg fra Allan Nielsen, Holbæk, Jette Reeh, Kalundborg samt 
fra Hans Skotte Møller, Slagelse.  
 

 
Formanden, Morten Jensen, aflægger beretning 

 
Årsberetningen var omdelt på bordene og er lagt på lokalforeningens 
hjemmeside. 
 
 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 
Fremlagt af kassereren Allan Øster Steensen. Efterfølgende udleveret. 
Regnskabet viser et resultat på - 9.226 kr. Årsregnskabet lægges ligeledes på 
hjemmesiden.  
Årsregnskabet blev godkendt med applaus. 
 

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
Fremlagt af kassereren Allan Øster Steensen. 



 
Allan Øster Steensen fremlægger forslaget til budgettet for 2023 

 
Det blev bemærket, at der f.eks. kan komme en lille udgift til bespisning i 
forbindelse med Ørnenes Dag den 26-feb-2023, som efterfølgende skal 
godkendes i næste regnskab. 
Budgettet blev godkendt med applaus.  
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Af de nuværende 5 bestyrelsesmedlemmer var 3 på valg. 2 havde givet udtryk 
for, at de gerne ville fortsætte, Inger Nielsen og Morten Jensen. Jan Kiel var på 
valg og genopstillede ikke.  
Lasse Braae, som var suppleant, opstillede og blev valgt som 
bestyrelsesmedlem. Desuden havde bestyrelsen indstillet Nils Kruse til 
bestyrelsen og Nils Kruse blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.  
Jette Münster blev genvalgt som suppleant. 
 
Bestyrelsen består herefter af Jette Hallig, Inger Nielsen, Nils Kruse, Lasse 
Braae, Allan Øster Steensen og Morten Jensen. 
Som suppleant Jette Mynster. 
 

6. Valg af revisor 
Jan Svejgaard Jensen blev genvalgt med applaus. 
 
 

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

Der var valg af 3 medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed i 
2023. Opstillede var Jette Reeh, Lasse Braae, Morten Jensen, Allan Øster 
Steensen og Inger Nielsen. 
Formanden, som vælges når den ny bestyrelse konstituerer sig, er selvskrevet. 
Dirigenten fremlagde forslag om skriftlig afstemning, så de tre repræsentanter 
bliver de tre med højst antal stemmer, og kun de to, hvis formanden ikke er 
deriblandt.  
Der var nu 24 stemmeberettigede til stede, og som to stemmetællere blev Jan 
Svejgaard Jensen og Nils Kruse valgt med applaus. 
Stemmefordelingen blev Morten (18), Allan og Jette (14, lige), Lasse (13), Inger 
(4).  



For at opnå en entydig rækkefølge, blev det besluttet at afholde en anden runde 
afstemning mellem Allan og Jette, og der var ønske om skriftlig afstemning. 
Stemmefordelingen blev Allan (13) og Jette (10) og en blank. 
 

 
Stemmetællerne i arbejde 

Til DOF’s repræsentantskab blev således valgt Morten, Allan og Jette. Hvis 
formanden for DOF Vestsjælland ikke bliver en af dem, bliver de tre 
repræsentanter således formanden samt Morten og Allan.  
 

8. Forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne. 
 

9. Eventuelt 
- Jette Reeh bemærkede at der bliver behov for frivillige til Ørnenes Dag på 

Fugledegård d. 26. februar. Der er f.eks. behov for hjælp til at holde bålet 
vedlige, komme med en kage og lignende. Interesserede opfordres til at 
skrive til jette.reeh@gmail.com.  
 

- Jette Hallig reklamerede for Tårnenes Dag i maj. Sidste år var DOF 
Vestsjælland repræsenteret ved Hov Vig med Lasse Braae som guide. 
Der er behov for at være flere og/eller på flere lokaliteter. 
  

- Allan Øster Steensen udtrykte ønske om, fremover at rykke 
generalforsamlingen til ca. en måned senere. Vedtægterne foreskriver at 
generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af februar (§ 4 stk. 2), 
og det kan være svært som kasserer at nå at få årsregnskabet færdigt, og 
fremlagt for og underskrevet af bestyrelsen inden. Det blev bemærket, at 
en ændring kræver en vedtægtsændring. Bestyrelsen vil tage dette op i 
2023. 
 

Referat godkendt af dirigent og bestyrelse 6. februar 2023 
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