Referat af DOF Fyns generalforsamling 26. januar 2016
Af Michael Mosebo Jensen

27 medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling på Naturskolen d.
26.1.2016.
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 pointerede, at der
var tale om en forkortet udgave, men at hele beretningen kan findes på vores
hjemmeside.
Beretningen blev vedtaget med applaus men uden spørgsmål.
Regnskabet
Kasserer Niels Bomholt gennemgik regnskabet for 2015. Et underskud på kr.
11062,- afstedkom ingen bemærkninger fra salen. Regnskabet blev godkendt.
Budgettet
Niels Bomholt fremlagde et budget for 2016, der varslede et underskud på
kr.9.300,-. Også det blev taget til efterretning.
Valg
På valg til bestyrelsen var Søren Bøgelund, Ivan Seier Beck og Kell Grønborg.
Søren Bøgelund ønskede ikke genvalg. Bestyrelsens kandidat var Lilly Sørensen.
Alle blev valgt.
Tre suppleanter var også på valg. I prioriteret rækkefølge var opstillet Henrik
Kingo Andersen, Henrik Mørup-Petersen og på den vakante plads: Steen
Lauritzen. De blev alle valgt.
Aage Wichmann blev genvalgt som revisor og Kurt Due Johansen som
revisorsuppleant.
Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Henrik Kalckar holdt en hyldesttale til Søren Bøgelund, som gik ud af bestyrelsen
efter 40 år, hvilket var rekord i DOF’s lokalafdelingers historie. Han berettede
om Sørens helhjertede indsats inden for mange felter, så som efterårslejre på

Langeland, ø-tællinger, kasseprojekter, benarbejde for at stoppe vadefuglejagten
i 70’erne m.m. Han blev udstyret med en lygte, der kunne lyse helt til Uganda,
der er det nærtforestående rejsemål. (Se billede i galleriet).
Årets DOF-Fynbo blev Per Rasmussen, som intetanende stillede op med et
glimrende foredrag om Rød Glentes status på Fyn. Herefter blev han hædrende
omtalt af formanden, ikke blot for sit store arbejde for Glente-sagen, men bl.a.
også for sine mange optællinger i nærområdet og for at have bragt fokus på DOF
Fyn med flittige Facebook-opdateringer. Per Rasmussen blev udstyret med en Tshirt fra Naturbutikken. (Se billede i galleriet).
Efter generalforsamlingen og en forfriskning viste Søren Gjaldbæk minderige
billeder fra fuglelivet på Fyn i det forgangne år. Det så også ud til at bekomme
forsamlingen vel.
Derefter mødtes bestyrelsen til konstituering, som blev som følger:
Formand: Henrik Kalckar
Næstformand: Ivan Seier Beck
Kasserer: Niels Bomholt
Sekretær: Michael Mosebo Jensen.

