Referat af generalforsamling 04-02-2018
1 Valg af dirigent
Gert Fahlenberg
Generalforsamlingen er lovligt varslet og annonceret.
2 Formandens beretning.
Hovedpunkterne blev fremlagt mundtligt.
Formandens beretning kan læses i sin helhed på DOF-sj
Supplerende spørgsmål/svar.
●
●
●
●

Medlemstallet er på 428 pt.
Endnu en gang tak til medlemmerne for input til opgaven med justering af
Natura2000.
Der er solgt kasser til borget fluesnapper.
Panurus bliver drøftet under handleplanen.

Beretningen godkendt
3 Regnskabet gennemgået punkt for punkt af kasseren.
Diverse-posten rummer for stort beløb til at stå som udefineret indhold. Bør
specificeres. Til indarbejdelse i regnskabet til næste år.
Regnskabet godkendt.
4 Budget 2018 gennemgået punkt for punkt.
Budgettets diverse konto rummer penge til at honorere uvisheden for Panurus.
Budgettet godkendt.
5 Handleplan 2018
Fremlagt punkt for punkt
Samarbejdet imellem OAS og DOF-sj. Fremadrettet synliggøre hvem der er arrangør og
så at det er sket i samarbejde med den anden part
OAS savner henvendelse fra DOF sj. DOF-sj ønsker ikke at give liv til en konkurrerende
lokalgruppe, men DOF-sj ser OAS som denne rolle.
Panurus er nødvendig for at binde foreningen sammen. Ophør med papirudgaven
burde være sket i dialog med OAS.
Der skal nedsættes et underudvalg som arbejder med arbejde på at nedlægge
Panurus som papirudgave.
Formanden for Dof sj og OAS tager initiativer til at få en hurtigt arbejdende gruppe op
at stå.
Lene tager initiativet og vil kontakte lokale kræfter for at prøve at få en lokalgruppe i

Aabenraa.
Valg til bestyrelsen
Genvalg til de der genopstiller
Bjarne Nielsen er nyvalgt for 2 år.
Valg af suppleanter
Genvalg
Valg af revisorer
Genvalg af revisorer fra 2017.
Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne
Evt
Ingen balloner til børnene ved arrangementer f.eks. i Gram, så hellere nogle flere bum.
Opfordirng til at indtaste adfærd for de fugle som er på udpegningsgrundlaget, for at
gøre DOF-basen mere kvalificeret.
Medlemstyringen varetages centralt. Jørn og Gabor følger op på om nogen er gået ud
eller der er andre ændringer.
Ser i stormmåger eller andre måger i byerne er det en vigtig indtastning til dof-basen.

