
Generalforsamling 2020 

 Sønderborg den 2. februar 2020 

1. Valg af dirigent 

Jesper Tofft 

Konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

 

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 

Formandens beretning vedlægges protokollen som bilag 

Forsamlingen debatterer følgende: 

- Forsamlingen fik en supplerende redegørelse for forløb og status for vandrefalk på Enstedværket. 

DOF vil overveje hvor der kan opsættes en erstatningskasse. 

- Fugletårn på diget ved Vesterhavet – hvad er status? 

Bestyrelsen/forsamlingen kender ikke status 

- Ros til nyhedsbrevet 

-Referater af formelle møder med andre parter som naturstyrelsen, kommuner eller andre 

interessenter skal lægges på hjemmesiden – bestyrelsen følger op så det sker fremover. 

 - Svar på spørgsmål: Nej der er ingen Sandterne på Rømø. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2019 til godkendelse 

Det konstateres at regnskabet viser et stort overskud, og samtidig en stor kassebeholdning 

Godkendt.  

 

4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til godkendelse 

Bemærkninger og forslag til handleplan: 

- Foreningen arbejder aktivt med initiativer med det formål hverve nye medlemmer lokalt i DOF-

Sønderjyllands 

Forsamlingen beslutter at forslaget tilføjes handleplan 

 

- Foreningen støtter den lokale bekæmpelse af mårhund 

Forsamlingen beslutter af DOF-Sønderjylland ligesom DOF centralt støtter bekæmpelse af 

mårhund. 

Forsamlingen beslutter at forslaget ikke skal formuleres konkret i handlingsplanen. 

 

- Foreningen arbejder for at der sættes lys på rydningen af levende hegn i landskabet 

Forsamlingen beslutter at bestyrelsen tager forslaget med i sit arbejde i de grønne råd. 

 

- Forslag om langtur til udlandet: Hornbogasjön Sverige. 

Forsamlingen godkender at forslaget indgår i årets konkretisering af handleplanens pkt. 1. 

 

- Forslag om flere kombinerede foredrag/fugleture, som tidligere har været gode arrangementer. 

Forsamlingen godkender at forslaget indgår i årets konkretisering af handleplanens pkt. 1. 

 

De stillede forslag giver ikke anledning til ændringer af det fremlagte budget. 

Handleplan og budget godkendt. 

 



 

5. Valg til bestyrelsen 

Følgende opstiller til genvalg 

Jørn Vinther Sørensen 

Bjarne Nielsen 

Gabor Graehn 

Karen Raagaard 

Alle er genvalgt 

Martin Liebermann ønsker at udtræde af bestyrelsen, og vi skal derfor have valgt et nyt 

bestyrelsesmedlem i stedet for Martin. (Martin var på valg i 2019, og hans afløser vil derfor være på 

valg igen i 2021). 

Der er ikke opstillet kandidat på generalforsamlingen, og derfor kan der ikke vælges en afløser for 

Martin Liebermann. Bestyrelsen fortsætter med 8 medlemmer, jf. vedtægterne. 

6. Valg af suppleanter. Der kan vælges op til 5 suppleanter. 

-  Finn Just Christensen er valgt 

 

7. Valg af 2 revisorer 

Genvalg af Egon Iversen og Peter Kjer Hansen 

 

8. Valg til DOF repræsentantskab 

Bjarne Nielsen valgt 

Ole Tønder valgt 

Jørn Vinther Sørensen valgt som suppleant 

 

9. Forslag fra medlemmerne 

Ingen indkomne forslag. 

 

10. Eventuelt. 

Ole Tønder orienterede om arbejde med projekt om kommunikation med gæster og medlemmer 

ved events. 

 


