Referat af DOF Fyns generalforsamling 5. februar 2015
Af Michael Mosebo Jensen
20 medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling på Naturskolen,
Tarup-Davinde torsdag d. 3. februar. Formand Henrik Kalckar bød
forsamlingen velkommen og foreslog Søren Gjaldbæk som dirigent, hvilket
blev vel modtaget.
Dennes første gerning var at erklære generalforsamlingen for lovlig indkaldt.
Herefter gik vi over til aflæggelse af bestyrelsens beretning af Henrik Kalckar.
Han lagde ud med en opfordring til at afholde et minuts stilhed for Finn
Eriksen, som vi mistede i det forgangne år.
Efter aflæggelsen lagde formanden op til spørgsmål til beretningen. Der kom to.
Niels Andersen spurgte ind til samlingen af observationer fra den gamle
hjemmeside. Henrik lovede på bestyrelsens vegne at følge op på sagen.
Anders Myrtue ønskede en konstatering af medlemsfremgang i tal som del af
beretningen. Det indvilgede Henrik i for fremtiden.
Herefter holdt formanden en hyldesttale for Niels Andersen, Årets DOF-Fynbo.
Henrik fremhævede Nielses vedholdende kamp for naturen og hans høje
faglighed, der på det sidste har slået igennem på landsplan. Han fik ”Folk og
fortællinger” som hæderspris.
Beretningen blev herefter godkendt.
Regnskabet
Kasserer Niels Bomholt Jensen redegjorde for det reviderede regnskab for
2014, der gav et overskud på kr. 7956,-.
Søren Bøgelund spurgte, hvorfor vi ikke havde fået indtægter fra tællinger på
Viggelsø. Kassereren replicerede, at de kommer. Regnskabet blev godkendt
uden yderligere spørgsmål.
Budgettet
Niels Bomholt fremlagde et budget, der varslede et overskud på kr. 200,-. Også
det blev taget til efterretning.
Niels Andersen redegjorde på opfordring for Stor Skallesluger-projektet, der
var en pind i budgettet.
Valg

På valg til bestyrelsen var Henrik Kalckar, Niels Bomholt Jensen, Jens
Bækkelund og Michael Mosebo Jensen. Alle blev genvalgt.
Der var også tre suppleanter var på valg. I prioriteret rækkefølge var
opstillet Lilly Sørensen, Henrik Kingo Andersen og Henrik Mørup-Petersen. De
blev alle valgt.
På valg til repræsentantskabet var Henrik Kalckar, Søren Bøgelund og Kell
Grønborg. De blev alle genvalgt.
Aage Wichmann blev genvalgt som revisor og Kurt Due Johansen som
revisorsuppleant.
Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Eventuelt
Aage Wichmann spurgte ind til kasser i Fruens Bøge, som savnede
vedligeholdelse. Ingen i forsamlingen vedkendte sig dem.
Efter generalforsamlingen og en forfriskning viste en veloplagt Søren Gjaldbæk
billeder fra årets fugle på Fyn.

