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DOF Nordsjælland 

 

Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening 

 
 
 Referat af ordinær generalforsamling 2019 
Dato: 26-januar-2019, klokken 10. 
Sted: Nødebo Kro, Nødebovej 26, Nødebo 3480 Fredensborg 
32 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Ole Friis Larsen blev af generalforsamlingen valgt til dirigent. 
Ole Brauer blev valgt som referent. 
Dirigenten kunne starte med at erklære generalforsamlingen for lovlig, da 
den var indkaldt efter vedtægternes § 4 Stk. 2. 

 
2. Beretning om lokalafdelingens virke 

Formand Luise Ekberg fremlagde beretning om lokalafdelingens virke i 
2018, suppleret af Inge Hansen f.s.v. angår Aktivitetsudvalget, og af Stig 
Englund som fremlagde angående Naturpolitisk Udvalgs arbejde. Der 
henvises til den fyldige skriftlige beretning der er vedhæftet dette referat 
som bilag. 
 
Fra salen blev der spurgt om der kan sættes navn på konkrete områder i 
Nordsjælland der overvejes købt af Fugleværnsfonden for den modtagne 
arv. Det kan der ikke p.t., og slet ikke offentligt, af hensyn til de 
overvejelser og forhandlinger der skal foregå med potentielle sælgere. 
 
M.h.t. den del af arven der administreres af DOF centralt til støtte for 
fuglestationerne, blev der spurgt om genoplivning af fuglestationen på 
Gilbjerg indgår i overvejelserne. Svaret var negativt, idet DOF har rigeligt at 
gøre med at skaffe tællere til de tre nationalt prioriterede fuglestationer i 
hhv. Skagen, Blåvand og Gedser i drift, som i høj grad drives på grundlag af 
udenlandske tællere. Det har erfaringsvis også været meget vanskeligt at 
skaffe tællere til Gilbjerg. 
 
Beretningen blev herefter godkendt med akklamation. 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 2018 til godkendelse 

Kasserer Leif Øgaard fremlagde det reviderede regnskab for 2018. 
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og uden spørgsmål det 
fremlagte regnskab. 
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4. Fremlæggelse af budget for 2019 til godkendelse 
Kasserer Leif Øgaard fremlagde budgettet for 2019, som bevidst er lagt 
med et underskud på ca. kr. 30.000, idet der på DOF’s formandsmøde blev  
opfordret til at lokalafdelingerne opbygge alt for store formuer. Der ligger 
ganske store, temmelig passive beløb rundt om i mange af DOFs 
lokalafdelinger. 
 
Der forventes mindre overskud fra DOF NSJ’s fuglekurser end hidtil. Den 
nye hjemmeside indebærer ingen driftsudgifter, idet DOF centralt står for al 
hosting, udvikling m.v. 
 
Søren Steenholt spurgte hvor stor en andel af medlemskontingenterne der 
går til lokalafdelingen. Leif oplyste at det er ca. 10%. 
 
Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 
5. Handlingsplan 

Formand Luise Ekberg fremlagde handleplanen for 2019. Hovedpunkterne 
for år fortsat at: 

� Fremme det feltornitologiske arbejde – også hvis det kommer til at 
koste afdelingen penge 

� Fortsætte vægten på ornitologiske aktivitetstilbud til børn og unge i 
forskellige aldersgrupper 

� Fortsætte de velkendte fuglekurser 
� At forbedre promoveringen af aktivitetsudvalgets arrangementer 

 
Fra salen blev der spurgt til hvor mange af lokalafdelingens medlemmer der 
er under 26 år. Formanden kunne oplyse at tallet på landsbasis er under 
100, og at det i Nordsjælland er ca. 20. Et ukendt antal børn og unge er 
dog medlemmer i kraft af familiens husstandsmedlemskab. Der udspandt 
sig herefter en diskussion om hvordan man skaffer flere medlemmer, hvor 
Leif Øgaard pointerede at børne-/ungearbejdet bl.a. har dette formål. 
 
Handlingsplanen blev godkendt af forsamlingen. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

På valg som bestyrelsesmedlemmer var: 
• Bjørn Svendsen 
• Luise Ekberg 
• Ole Brauer 
• Helle Dyrting 

 
idet kasserer Leif Øgaard ønskede at udtræde af bestyrelsen efter en 
årrækkes tjeneste, Bestyrelsen havde derfor særligt søgt efter en kandidat 
der ville være villig til at overtage kassererposten. Hertil havde 

• Birger Stenå Nielsen 
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meldt sig. Formanden præsenterede Birger og oplæste hans egen 
præsentation, idet han desværre ikke havde mulighed for at deltage i 
generalforsamlingen. 
 
De fem opstillede blev valgt uden behov for afstemning. 

 
Som suppleanter stillede følgende blandt generalforsamlingens deltagere 
sig til rådighed og blev alle valgt: 

• Holger Hansen 
• Jens Lodal 
• Søren Steenholt 

 
Suppleanterne opfordredes til om muligt at deltage i bestyrelsesarbejdet 
m.h.p. at stifte nærmere bekendtskab med arbejdet og i øvrigt tage fra 
hvor muligt. 
 

 

7. Valg til DOF’s repræsentantskab (5 pladser inkl. Formanden) 
 

Følgende opstillede til valg og blev genvalgt 
• Carsten Michael Jørgensen 
• Inge Hansen 
• John Hansen 
• Ole Brauer 
• Luise Ekberg 

 
Som suppleanter valgtes 

• Birgitte Garde som 1. suppleant 
• Helle Dyrting som 2. suppleant 

 
 
Valg af revisor 

Revisor Lars Lindebjerg har ønsket at fratræde posten efter mange års tro 
tjeneste. I stedet valgtes Leif Øgaard. 

 
 
8. Forslag fra medlemmerne 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

 
9. Eventuelt 

Intet 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 12.00 
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Som referent, Ole Brauer:_______________________________________ 
 
 
Som dirigent, Ole Friis Larsen:______________________________________ 


