DOF Nordsjælland
Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2O13
Dato: 05-feb-2013.
Sted: Hillerød, Frederiksborg Byskole.
45 medlemmer deltog i generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent og referent
Ole Friis Larsen blev af generalforsamlingen valgt til dirigent.
Som referent blev valgt Luise Ekberg.
Dirigenten kunne starte med at erklære generalforsamlingen for lovlig, da den
var indkaldt efter vedtægternes § 4 Stk. 2.
2. Beretning om lokalafdelingens virke
Formand John Dreyer Andersen fremlagde beretning om lokalafdelingens virke
i 2012.
Emnerne var som følger (beretningen kan læses i sin helhed på hjemmesiden):
 Bestyrelsen arbejder godt og har været god til at fordele opgaverne året
igennem. Der har ikke været udskiftning undervejs, dog genopstiller Kaj
Erik Nielsen ikke på denne generalforsamling. Kaj Erik Nielsen fortsætter
som kommunerepræsentant og i NPU. Bestyrelsen har haft besøg af
DOF’s formand Egon Østergaard, som har været på Danmarks tourné i
2012.
 Efter sammenlægningen med de 3 nye kommuner (Allerød, Hørsholm og
Rudersdal) er vi lidt over 1800 medlemmer i DOF Nordsjælland.
Medlemstallet ligger ret stabilt på udskiftning af medlemmer på ca. 3%.
 Økonomi. Foreningen har fortsat en sund økonomi og har en solid
formue.
 Nedlæggelse af Gilbjerg Fuglestation med fast observatør finansieret af
DOF Nordsjælland
 Ornitologiske oplevelser gennem det sidste år.
 Bestyrelsen søger efter en skribent til at sørge for løbende informationer
på hjemmesiden. Bestyrelsen har oprettet en gruppe på Facebook,
denne kan erstatte det forum på hjemmesiden, som ikke bliver brugt.
 DOF Basen. Orientering om stigning i antallet af aktive på DOF Basen.
Der er stadigt for få bearbejdede yngletal.
 DOF Nordsjælland har etableret en gruppe på Facebook.
 Bestyrelsen søger et medlem, som har lyst til at være redaktør og skrive
artikler til DOF Nordsjællands hjemmeside.
 Aktivitetsudvalget – Orientering v. Luise Ekberg. Der har været
arrangeret i alt 56 guidede ture og 2 møder.
 Caretakergrupperne. DOF Nordsjælland vil fortsat støtte caretakergrupperne, når DOF’s caretakerprojekt udløber.
 Naturpolitisk Udvalg - Orientering v. Stig Englund
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Af større sager nævnes:
o Natura 2000 handleplaner og vandhandleplaner
o Nye sejladsregler for Arresø
o Zonering for friluftslivet i skovene
o Nationalpark – Kongernes Nordsjælland
Af mindre sager nævnes:
o Lokalgruppe i Allerød og Ring 5
o Fugletårn ved Favrholm i Hillerød
o Rydning af krat ved Melby Overdrev tæt på yngletiden
o Store vindmøller i Gribskov Kommune
o Dialogforum om vandløb i Fredensborg Kommune
o Ulovlig sejlads med vandscootere i Roskilde Fjord
o Kommunernes Grønne Råd
Punkttælling. Formanden opfordrede til at medlemmerne melder sig som
punkttællere.

Der var under Luise Ekbergs fremlæggelse spørgsmål til om, der også deltager
unge i aktiviteterne. Svaret var, at der ind i mellem er børn/unge med på
turene, men det er ikke ofte. Aktivitetsudvalget mangler ledere til opgaver, der
er møntet på børn og unge.
Ole Friis Larsen nævnte, at DOF’s repræsentantskab har nedsat en Task Force,
som arbejder på at give tilbud til yngre medlemmer.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.
3. Fremlæggelse af reviderede årsregnskab 2O12 til godkendelse
Lokalafdelingens formand fremlagde det reviderede regnskab for 2012.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte regnskab uden
spørgsmål.
4. Fremlæggelse af budget for 2013 til godkendelse
Lokalafdelingens formand John Dreyer Andersen fremlagde budget og
handleplan for 2013.
Det fremlagte budget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
5. Aktivitetsplan
Lokalafdelingens formand John Dreyer Andersen gennemgik sidste års
handleplan samt status for de enkelte punkter.
Derefter fremlagde formanden handleplan for 2013
Hovedpunkterne er at:
 fortsætte vores indsats for at fastholde og engagere medlemmerne
 Caretakergrupperne består med samme aktivitetsniveau efter projektets
ophør.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer var:
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Ole Brauer, villig til genvalg
John Dreyer Andersen, villig til genvalg
Luise Ekberg, villig til genvalg
Leif Øgaard, villig til genvalg
Kaj Erik Nielsen, genopstiller ikke

Herudover opstillede bestyrelsen følgende:
 Arvid Jebens, som har været suppleant det forløbne år og har deltaget i
bestyrelsesmøderne som observatør.
Som suppleanter opstillede:
 Bjørn Svendsen
 Jørn Haarby Hansen
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
 Ole Brauer
 John Dreyer Andersen
 Luise Ekberg
 Leif Øgaard
 Arvid Jebens
Suppleanter:
 Bjørn Svendsen
 Jørn Haarby Hansen
Valg til DOFs repræsentantskab (5 pladser)
Følgende opstillede til valg:
 Luise Ekberg
 John Dreyer Andersen
 Ole Brauer
 Carsten Michael Jørgensen
 John Hansen
Suppleant:
 Birgitte Garde
Følgende blev valgt til DOFs repræsentantskab:
 Luise Ekberg
 John Dreyer Andersen
 Ole Brauer
 Carsten Michael Jørgensen
 John Hansen
Følgende blev valgt som suppleanter til DOFs repræsentantskab
 Birgitte Garde
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Valg af revisor
Sidste års revisor Lars Lindebjerg var villig til genvalg og blev valgt af
generalforsamlingen for endnu et år.
Forslag fra medlemmerne
DOF Nordsjællands bestyrelse har d. 12. januar 2013 modtaget forslag fra
Søren Wium Andersen om en resolution vedr. forbedring af biodiversiteten og
reduktion af jagtintensiteten. Forslaget blev offentliggjort på DOF
Nordsjællands hjemmeside d. 13. januar 2013.
Søren Wium Andersen redegjorde for sit resolutionsforslag på mødet:
”For at forbedre biodiversitet og dermed mulighederne for naturoplevelser for
almindelige naturbrugere i Danmark, foreslår DOF-Nordsjælland, at
jagtintensiteten reduceres ved at:
1. der ikke tillades jagt på vandfugle i EU-Fuglebeskyttelsesområderne,
2. skydefuglejagten udfases,
3. der ikke er jagt på fugle fra den 1. januar til den 1. september,
4. jagt før solopgang og efter solnedgang skal ophøre,
5. det fremover kun er følgende fuglearter, der er jagtbare: Gråand,
krikand, grågås, canadagås, agerhøne, fasan, ringdue og skovsneppe.”
6. stop for fuglejagt på offentligt ejede arealer.
Bestyrelsen i DOF Nordsjælland foreslår, at resolutionsforslaget sendes videre
til DOF’s Naturpolitiske udvalg, Egon Østergaard og Christian Hjorth.
Resolutionsforslaget blev vedtaget med bestyrelsens tilføjelse. Der var ingen
stemmer imod. Tre undlod at stemme.
Eventuelt
Der var ingen medlemmer, der bad om ordet.
Generalforsamlingen hævet kl. 20.10
Som referent, Luise Ekberg:_______________________________________
Som dirigent, Ole Friis Larsen:______________________________________
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