Referat af DOF Fyns generalforsamling 9. marts 2017
Af Michael Mosebo Jensen

17 medlemmer havde fundet vej til årets generalforsamling i DOF Fyns lokaler
på Rasmus Rask Skolen, Bellinge d. 9.3.2017.
Formand Henrik Kalckar Hansen bød de fremmødte 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 Hansen. Han pointerede,
at der var tale om en forkortet udgave, men at beretningen uredigeret kunne findes
på vores hjemmeside.
Sidst i beretningen var der indkommet et input om en autonom gruppe folk, der
fangede mink på Langeland. Omkring 50 var det blevet til.
Der blev spurgt ind til de sydfynske vildtreservater, som godt kunne trænge til et
eftersyn. Det affødte flere kommentarer.
Herefter blev beretningen vedtaget med applaus.
Regnskabet
Kasserer Niels Bomholt gennemgik regnskabet for 2016. Årets resultat var på kr.
9237,-. Der var ingen bemærkninger til regnskabet, og det blev godkendt.
Budgettet
Niels Bomholt fremlagde et budget for 2017, der balancerede med et overskud
på kr. 200,-.
Udgifter i forbindelse med Atlas-møder blev berørt. Kassereren svarede, at de
afholdes af hovedforeningen. Ellers ingen bemærkninger til budgettet.
Det blev derefter taget til efterretning.
Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Niels
Bomholt og Michael Mosebo Jensen. Alle modtog genvalg. Alle blev valgt.
Tre suppleanter var også på valg. I prioriteret rækkefølge var opstillet Steen
Lauritzen, Henrik Kingo Andersen, Henrik Mørup-Petersen. De blev alle valgt.

Valg til repræsentantskabet
På valg til repræsentantskabet var Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg og
Søren Bøgelund. Søren Bøgelund ønskede ikke genvalg efter 86
repræsentantskabsmøder (!). Ivan Seier Beck var bestyrelsens kandidat og blev
nyvalgt.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Aage Wichmann blev genvalgt som revisor og Kurt Due Johansen som
revisorsuppleant.
Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Årets DOF-Fynbo blev Henrik Mørup-Petersen - in absentia (!), da vi ikke kunne
konkurrere med en grundejerforening… Han blev alligevel hædrende omtalt af
formanden. Især blev fremhævet hans omfattende ”produktion” af vådområder,
både i det fynske og i andre dele af landet. Henrik overdrager hædersgaven ved
en senere lejlighed, forlød det.
Evt.
Niels Andersen efterlyste de gamle observationer i DOF Fyn-regi. Det skabte en
længere debat. Henrik Kingo foreslog at hyre folk til det omfattende manuelle
arbejde. Det blev pointeret, at det var vigtigt med præcision i lokalitetsangivelse,
observatør og dato for observationen. Det skal kunne kvalitetssikres. Leif
Bisschop Larsen meddelte, at Fyns Amts Naturdatabase er tilgængelig med alle
de ynglefugledata, der er indkommet. Bestyrelsen lovede at tage de nævnte input
in mente.
Herefter viste Niels Bomholt og Lilly Sørensen fascinerende fugle og landskaber
fra to øgrupper på hver side af Afrika: Kap Verde-øerne og Seychellerne.

