DOF Nordsjælland

Lokalafdeling undei Dansk Ornitologisk Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2014
Dato: 01-feb-2014
sted: Nødebo, Nødebo Kro
i6 medtemmer deltog i generalforsamlingen'

1, valg af dirigent og referent
or#rii. GÅ"n blåv af gJneralforsamlingen valgt til dirigent'
Som referent blev valgt Arvid lebens'
den
seneralrorsamlinsen ror lovlis' da
;i;ffiiiliiurin;'siårle meo at å*iæte
varindkaldt efter vedtægternes § 4 Stk' 2'

2. Beretning om lokalafdelingens virke
beretning om lokalafdelingens virke
Formand lohn Dreyer Anderten'fiå-mf
"9O"
i2013.
på hjemmesiden):
var som følger (beretningen kan læses i sin helhed
Emnerne
året
"";-'å;.ty;"G;;
*u-rSoå. goai ås- hu"-t"t god til at fordele opsaverne
ioennem.

farvel til Nils Armand' som afgik ved død.en.
har vi måtte sige
'Nilsl;;mover,
for Nils var en person som på sin
Irii"*iårigi. vi vil savne
på rette sted både med
stille facon rvldte meget ol åliiå 1å'åtj hjertet
trånsvn tit os omXring ham, og når det handlede om fuglesang'
h;t uæråt på besåg hos DoF storestrøm og snakket
samårbejde omkring Gedser fuglestation '
o"i åt-uLret afholdl flere Atlal 3 møder med god deltagelse' ogi
pd"ttåit"t ud til at have fin opbakning blandt medlemmerne
frl-Gåirå"0. I skrivende stund er 60 ai afdelingens 71 kvadranter
dækket.
Kongern€s
iioiUino"ft" med et sidste forsØ9 På at realisere Nationalpark
-r,riril-.j-riå"n
projektet'
har vi besluttet ruÅ åt oettage i følgegruppen til
vinåinån det obligatoriske dialogmøde med Naturstyrelsen
Nordsjælland, hvoivi med støfte ?l.a Fuglenes Hus og .Hovedbestyrelsen
nåi i"ågååt åh"r"r om hvordan samarbejdet kan forløbe fremover'
oå. e.6levet arbejdet en del med at få 6n effektiv minkbekæmpelse
stablet
På benene.
-iom.enO"
3
ændring i sammensætning af repræsentantskabet' Min'
medlemmer Pr' lokalafdelin9'
åX"""ri. Foreningen har fo-rtsat en sund økonomi og har en solid
formue.
lidt over 18oo medlemmer i DoF N-ordsjælland' et
vi
"i.iåoig som har ligget ret stabilt gennem J ar'
medlemstal
eliiftri"n søger efteiån skribent til at sørge for løbende informationer
på hSemmesiden.
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DOF Nord iælland
Nu da lokalafdelingen er kommet på Facebook, har vi nedlagt det forum,
som før var at finde på hjemmesiden.
DOF Basen. Antallet;f nordsjællandske observationer i DOF basen faldt
siOste år. Uf trods for en stigÅing i hele landet. Når det gælder antallet af
bearbe;dede ynglepar i DOF basen, er der tale om en fremgang, som fint
følger tallene for hele landet.
Ak[ivitetsudvalget - Orientering v. Luise Ekberg. Der har veeret
arrangeret i alt 58 guidede ture. 2 ørnens Dag arrangementer, 2
weekånd turer og 2 møder. Vores fuglestemmekursus som løber af
stablen i 2014 blev hurtigt overtegnet, og det bliver spændende at følge
op.
C; retakerg rupperne. DOF Nordsiæl land vil fortsat støtte careta kerg rupperne, når DOF'S caretakerprojekt udløber.

.

Naturpolitisk Udvalg - Orientering v. Stig Englund
Af større sager nævnes:
o Arresø - nye sejladsregler
o Sti rundt om Sjælsø
o Driftsplaner og zonering for friluftsliv i skovene
Af mindre sager nævnes:
o Nationalpark Kongernes Nordsjælland - deltagelse ifølgegruppe
o Søborg Sø - planer om genopretning
o Plan for naturpleje på tqelUy Overdrev og Tisvilde Hegn fra cartakergruppe
o Møltekrogen v. Esrum Sø - tilgroning og forstyrrelse ved reservat
o Naturstrategier og naturkvalitetsplaner i kommunerne
o Ulovlig sejlads med vandscootere iRoskilde Fjord - opfordring til
skiltning
o vandstandshævning i Bøllemose i Uggeløse Skov

.

Punktteelling. Formanden opfordrede til at medlemmerne melder sig som
punkttællere,

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

3. Fremtæggelse af reviderede årsregnskab 2013 til godkendelse

Lokalafdelingens formand Fremlagde det reviderede regnskab for 2013,
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte regnskab.

Der blev stillet forslag om at bruge noget af overskuddet til informations
materiale til skoler m.m.?
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DOF Nords iælland
4. Fremt.Eggelse af budget for 2014 til godkendels:

LokalafdelingeiJ formand John Dreyer Andersen fremlagde budget og
handleplan for 2014.
Det rrehlagte budget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen'

5, Aktivitetsplan

Formanden fremlagde handleplan for 2014
Hovedpunkterne er at:
Etablering af et feltornitologisk udvalg.
Etablere minkbekæmpelse. Kontaktperson/gruppe ialle 9 kommuner'

.
.

6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleantel
var:
genvalg
villig
til
lohn Hansen,
Carsten Jørgensen, villig til genvalg
Anders Høgsholm, genopstiller ikke

På valg som bestyrelsesmedlemmer

.
.
.

Herudover opstillede bestyrelsen følgende
Lars Michael Nielsen.

.

:

Som suppleanter opstillede:
Bjørn Svendsen

.

Inge Hansen sig som Interesseret iat komme
med i bestyrelsen, og hun blev opstillet af generalforsamlingen.
På generalforsamlingen meldte

Følgende blev valgt

.
.
.
.

til bestyrelsen:

John Hansen
Carsten Jørgensen
Lars Michael Nielsen
Inge Hansen

Suppleanter:
Bjørn Svendsen
Lise Nielsen

.
.

valg af revisor

Sidste års revisor Lars Lindebierg var villig til genvalg og blev valgt af
generalforsamlingen for endnu et år.

Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne'
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DOF Nords ælland
Evonftrclt
Inaui g"nne.sungen af beretning og regnskab, blev følgende emner berørt:
Re. regnskab/budget:
oer bl6v sttnåt furilag om at bruge noget af overskuddet

tll lnfiormations

materiale tll skoler m,m.
oeibør aroejdes fur at genoprette tuglestaHonen på Gilbjerghoved'
Re. aKivttetsudvalget.
Det blev spurgt orn mentorordningen var en succes'
gåde og, Der ikal være rnøder og opfølgnlng for at slkre at det fungerer.
NPU koordinerer kontakter mellem DOF og DN ved høringer så vi står stærkere

med vores indvendinger.

Der blev vtret ønske om der kunne fremskaffes en mere lnformation fra de
grønne r,åd i kommunerne. E\,t. link til referateme fra mØerne.
Der blev ytret kritik mod DOF'S politik vedr. jagtpolltikken.
Der blev åndvidere yket kriuk af DOF'S arbejde vedr' de nye driftsplaner fra
NT. Der mangler hugsFlaner. Drlftsplanerne e^r til høring frem til den 28.
februar. De manglende hugstplaner vil blive påpeget i vores svar tll NT.
Der var bekymring for hyilken lndflydelse en evt' havn i LiseleJe vll få på
området og specie& på Natura 2000 området som det vll grænse op til.

Det blev ytret forslag om at vi skal starte en værdidebat. "hvad vil vi med
skoven som natur og rekreatlvt område?
Generalforsamlingen blev nævet m. f z.oO
Som referent, Arvid lebens:
Som dirigent, Ole Friis Larsen:
i.'j,.'.

)r..r'

14. februar
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