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Referat af ordinær generalforsamling 2O12 
Dato: 07-feb-2012. 

Sted: Hillerød, Frederiksborg Byskole. 
Over 50 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Ole Friis Larsen blev af generalforsamlingen valgt til dirigent. 

Som referent blev valgt Luise Stender. 
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 2011. 
Emnerne var som følger: 

 Ændringer i bestyrelsen, hvor Jørgen Sørensen, Kristine Vik Kleffel og 
Bjørn Blangsted Henriksen forlod bestyrelsen i 2011. Formanden takkede 

de tre for deres store arbejde. Bestyrelsen konstituerede sig herefter 
med John Andersen som ny formand og Anders Høgsholm som 

næstformand. 
 Foldere. DOF Nordsjælland har sammen med Naturstyrelsen udgivet to 

foldere om Søernes- og Skovens fugle i Nordsjælland. 

 Medlemsstatus. DOF Nordsjælland er gået svagt tilbage i medlemsantal. 
Det er en tendens, som i øvrigt gælder hele DOF. 

 Økonomi. Foreningen har en sund økonomi og har en solid formue. 
 Ornitologiske oplevelser gennem det sidste år. 

 Opgradering af hjemmeside på grund af hackerangreb. Der er ca. 200 
besøg pr. dag. 

 DOF Basen. Orientering om stigning i antallet af aktive på DOF Basen. 
Der er for få bearbejdede yngletal. 

 Aktivitetsudvalget v. Luise Stender. Der har været arrangeret 41 guidede 
ture og 3 møder. 

 Caretakergrupperne. DOF Nordsjælland vil fortsat støtte caretakergrup-
perne, når DOF’s caretakerprojekt udløber. 

 Naturpolitisk Udvalg Orientering v. Stig Englund 
o Vand- og Naturplaner 

o Nye sejladsregler for Arresø 

o Campingplads og vandrerhjem ved Melby Overdrev 
o Ring 5 

o Rørhøst i Nørremosen v. Arresø 
o Forstyrrelser af traner i yngletid ved Strødam Engsø 

o Ulovlig sejlads i Møllekrogen, Esrum Sø 
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o Krigsagergård i Gribskov 
o DOFs landbrugskampagne 

o Fuglesteder i Nordsjælland – et lokalitetsregistreringsprojekt 
o Kommunernes Grønne Råd 

 Punkttælling. Formanden opfordrede til at medlemmerne melder sig som 
punkttællere. 

 
Der var herefter en drøftelse af afspærringer ved potentielle ynglende ørne 

samt kritik af Naturstyrelsens skovningspolitik med en opfordring til DOF 
Nordsjælland om at beskæftige sig med problematikken. 

 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 
 

3. Fremlæggelse af reviderede årsregnskab 2O11 til godkendelse 
Lokalafdelingens formand fremlagde det reviderede regnskab for 2011. 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte regnskab uden 
spørgsmål. 

 
4. Fremlæggelse af budget for 2011 til godkendelse 

Lokalafdelingens formand John Dreyer Andersen fremlagde budget og 
handleplan for 2011. 

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 2012 
Hovedpunkterne er: 

 Caretakergrupperne består med samme aktivitetsniveau efter projektets 
ophør. 

 Arbejde på at øge de feltornitologiske aktiviteter i Nordsjælland 
 Arbejde på at integrere de 3 nye kommuner så meget som muligt 

 
6. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg som bestyrelsesmedlemmer var: 

 Anders Høgsholm, villig til genvalg 
 Carsten Michael Jørgensen, villig til genvalg 

 Nils Armand, villig til genvalg 

 
Herudover opstillede bestyrelsen følgende: 

 Arvid Jebens 
 John Hansen 

 Leif Øgaard 
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På mødet opstillede Kaj Erik Nielsen og fik opbakning af 5 stillere. 

Arvid Jebens tilbød herefter at give plads til Kaj Erik Nielsen og stillede op som 
suppleant i stedet. 

 
Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

 Anders Høgsholm 
 Carsten Michael Jørgensen 

 John Hansen 
 Kaj Erik Nielsen 

 Leif Øgaard 

 Nils Armand 
 

Suppleant: 
 Arvid Jebens 

 
Valg af revisor 

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

 
Eventuelt 

Der var ingen medlemmer der bad om ordet. 
Generalforsamlingen hævet kl. 20.20 

Som referent Luise Stender 
Som dirigent Ole Friis Larsen 


