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DOF Sønderjylland - lokalafdeling af Dansk Ornitologisk Forening   
WEB: https://www.dof-syd.dk, Facebook: https://www.facebook.com/groups/255371581210403

Årsmøde og generalforsamling i DOF Sønderjylland 2022  

Indkaldelse 

Årsmøde og ordinær generalforsamling afholdes søndag den 6. februar 2022 
på ”Restaurant Under Sejlet”, Flensborgvej 15, 6200 Aabenraa. 

Årsmødet 

10.30  Vi mødets ved ”Under Sejlet” og går en tur langs stranden og ved  
  lystbådehavnen, hvor der er mulighed for vinterens andefugle,   
  måske de første vadefugle og med lidt held også alkefugle 

12.00  Frokost på ”Under Sejlet”  
  DOF Sønderjylland er vært mht. frokost og kaffe 

13.00  Her kan man høre tre spændende, lokale indlæg: 

Peter Damgaard Brusendorff vil fortælle om  
DOF Sønderjyllands nye engfugleprojekt for østkysten 

Jesper Leegaard vil fortælle om status for vores bestand af 
Hvid Stork 

Preben Jensen vil fortælle om status for ynglende Havørn i 
Sønderjylland 

14.00-16.00 Generalforsamling 
  Der vil under generalforsamlingen blive serveret kaffe/te og kage 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen bliver afholdt efter gældende vedtægter. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 

4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse 

5. Valg til bestyrelsen (der kan være fra 5 til 9 medlemmer, p.t er der 8) 

Følgende opstiller til genvalg: 

Gabor Graehn 
Jørn Vinther Sørensen 
Bjarne Nielsen 
Ole Tønder 

6. Valg af suppleanter (p.t ingen, der kan vælges op til 5 suppleanter) 

7. Valg af 2 revisorer 

8. Valg til DOFs repræsentantskab (udgår – da der kun er valg i ulige år) 

Gert Fahlberg 
Sottrupskov 10 

6400 Sønderborg 
Danmark 

+45 2631 1013 
www.dof-syd.dk

4. december 2021

http://www.dof-syd.dk
https://www.dof-syd.dk
https://www.facebook.com/groups/255371581210403
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9. Forslag fra medlemmerne 
Forslag fra medlemmerne må, for at kunne behandles på 
generalforsamlingen, være formanden i hænde senest den 26. januar 2022. 
Sendes til gert.fahlberg@bbsyd.dk 

10. Eventuelt 

Deltagelse: 
Det er muligt at deltage i årsmødet, generalforsamlingen eller begge dele.  

Hvis du ønsker at deltage i årsmødet, bedes du af hensyn til bestilling af 
frokost tilmelde dig . 
Tilmelding til: gert.fahlberg@bbsyd.dk (2631 1013) senest den 26. januar 
2022 

Der er ikke tilmeldingspligt til generalforsamlingen 

 
Vi håber, vi ses en fin vinterdag ved Aabenraa Fjord. 

 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for DOF Sønderjylland 
Gert Fahlberg  
Formand  
DOF Sønderjylland  
gert.fahlberg@bbsyd.dk 

https://www.dof-syd.dk
https://www.facebook.com/groups/255371581210403

