
Referat af generalforsamlingen i DOF 
Sønderjylland

3. februar 2019

1. Velkommen v formanden

Dirigent Gert Fahlberg

2. Beretning.

Formandens beretning var længere end sidste år og forsat fokuseret.

Formandens beretning kan læses i sin helhed efter generalforsamlingen, på DOS-sj 
hjemmeside.

Spørgsmål til beretningen:

Savner arrangement i stil med de arrangementer vi tidligere har haft med Klaus 
Malling. Hvorfor har vi ikke haft det i år?

Svar: Det sidste arrangement med Klaus Malling var ikke fuldtegnet. Derfor valgte 
vi at forsøge noget andet.

Vi har haft en tur til Fanø med Kim Fisher, som desværre var lidt dårligt 
annonceret, og formentlig derfor deltog der ikke mange.

Usikkerheden om Panurus, har været medvirkende til at bestyrelsen har været 
tilbageholdende med arrangementer.

Beretningen godkendt.

3 Regnskab 

Regnskabet udviser et overskud 3646,66 kr og blev godkendt.

4. Budget og handleplan

Målsætningen for budgettet 2019 er at det skal balancere.

Væsentlige udgifter lagt ind i forhold til tidligere år:

- Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmøder

- Hjemmeside redaktør uddannelse og forbedring

- Flere arrangementer

Budgettet godkendt

Handleplanen fremlagt. Følgende bemærkninger:

Spørgsmål: 



Hvordan fungerer kontakt med OAG? 

Svar: Sidste år fælletur til Geltenkirchen. Gik fint og alle havde en god tur.

Dof Travel laver også små-ture. Man kunne undersøge om de kunne hjælpe med at 
arrangere en tur.

Spørgsmål:

Jule-fugleklip har ikke været afholdt i 2018. Efterlyses genoptaget. 

Svar:

Tanken er ikke droppet, men det kom for sent i gang.

Handleplanen godkendt.

5. Valg til bestyrelsen

Lene Teppel og Elisabeth Bech er trådt ud af bestyrelsen 2018 og Karen Raagaard 
og Gabor Graehn er trådt ind. 

På valg:

Liva Bonnesen

Martin Liebermann

Jan Ravnborg

Ole Tønder

Jesper Leegård

Alle 5 er genvalgt uden modkandidater

6. Valg og suppleanter

Første suppleant: Gert Fahlberg

Anden suppleant: Lars Peter Hansen

7. Valg af revisorer

Genvalg uden modkandidater Peter Kjær og Egon Iversen

8. Evt.

Bestyrelsen spørger om generalforsamlingen ønsker at generalforsamlingen holdes
andre steder. 

Generalforsamlingen ønsker at generalforsamlingen lægges skiftevis øst-vest hvert
andet år.

Bestyrelsen vil søge at efterleve generalforsamlingens ønske. 

Bestyrelsen spørger om ønsker til medlemsarrangementer

Følgende kom frem:



- Ønske om Dofbasekursus  - kvalitet af indtastninger og noget om lokaliteter
- Ønske om flere ture –faste ture og også mere adhoc ture f.eks. afhængig af 

vejret.
- Nyheds mail om adhoc ture bliver et værktøj 
- Annoncering på naturkalendere
- Behov for at formidle ture mere bredt – bruge forskellige medier.
- Andre end bestyrelsen må gerne arrangere ture.
- Bioblitzz er foreslået – vi skal selv arrangere, idet NST ikke tager initiativ.
- Fuglerally som er afprøvet med succes i OAS 

Hjemmesideredaktør efterlyses. Men også ressourcer til andre opgaver med 
hjemmesiden efterlyses.

Må der være reklamer på vores hjemmeside? Dette spørgsmål skal afklares inden 
generalforsamlingen kan tage stilling til om man ønsker reklamer på hjemmesiden.

Store svaner kommer på udpegningsgrundlaget for Natura2000; Hønning Mose og 
Kongens Mose.


