
DOF Nordsjælland
Lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2O11
Dato: 08-feb-2011.
Sted : Hillerød, Frederiksborg Byskole
Over 35 medlemmer mødte op i Hillerød.

t Valg af dirigent og referent
Ole Friis Larsen blev af generalforsamlingen valgt til dirigent.
Som referent blev valgt John Dreyer Andersen

Dirigenten kunne stafte med at erk!ære generalforsamlingen for lovlig, da den
var indkaldt efter vedtægternes §4 Stk. 2

2 Beretning om lokalafdelingens virke
Formand Bjørn Henriksen oplæste beretning om lokalafdelingens virke i 2010.
Emnerne var som følger

o Bestyrelsen
o Medlemsstatus
. Forslag om udvidelse med Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner
. Økonomi
. Mødelokaler for foreningen
. Nationalpark Kongernes Nordsjælland
o Feltornitologisk
. Hjemmesiden
. DOFbasen
. FuglestationGilbjerg
r Ture og møder
. Kurser
o Fugletårnsgruppen
. Cartakergrupperne
. Fuglesteder i Nordsjælland - et lokalitetsregistreringsprojekt
. Punkttællinger
. Samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland
o Naturpolitisk udvalg
o Nyt fra hovedforeningen

Bestyrelsen takker alle de aktive som har lagt et stort stykke arbejde for
foreningen i årets løb.

Ivan spurgte til hvordan en mail sendt af ham var havnet i Naturstyrelsen,
bestyrelsen er ikke vidende om hvordan dette er sket.

Fra generalforsamlingen kom der opfordringer tll:
; at kræve effelitiv bekæmpelse af mint på Naturstyrelsen områder
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o Ert gå tit stregen med hensyn til at påpege Naturstyrelsens manglende
beskyttetse af fuglelivet, uden at der opstår konflikt som kan hindre
samarbejde

o åt minde Naturstyrelsen om de løfter som er givet med hensyn til
begrænsning af hundeluftning på Melby overdrev, og hænge dem op på
evt. manglende initiativ

o åt sende klager over Naturstyrelsens forvaltning af skovende til FSC

3 Fremlæggelse af reviderede årsregnskab 2O1O til godkendelse
Lokalafdelingens formand fremlagde det reviderede regnskab for 2010
Generalforsam lingen godkendte enstemmigt det fremlagte regnskab, uden
spørgsmå1.

4 Fremlæggelse af budget for 2011 til godkendelse
Lokalafdelingens formand Bjørn Henriksen fremlagde budget og handleplan for
201 1.

Det fremlagte budget blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

5 Forslag om udvidelse med Hørsholm, Allerød og Rudersdal
kommuner

Flere DOF medlemmer fra de mulige nye kommuner bakkede helt og holdent
op om forslaget. Ingen talte imod.

6 Aktivitetsplan

Lokalafdelingens formand Bjørn Blangsted Henriksen gennemgik sidste års
handleplan, samt status for de enkelte punkter.
Derefter fremlagde formanden handleplan for 2OLL;

Hovedpunkterne er:
. Øve størst mulig indflydelse på naturens positive udvikling, bl.a. via

arbejdet med Kongernes Nordsjælland - en bestyrelsesplads er målet
. Afgive høringssvar for vand- og naturplaner
o i vores område
. Implementere evt. udvidelse med tre kommuner

7 Forslag fra medlemmerne
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer

I Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg som bestyrelsesmedlemmer var:

. John Andersen, villig til genvalg

. Ole Brauer, villig til genvalg

. Bjørn Blangsted Henriksen, villig til genvalg
o Kristine Vik Kleffel, villig til genvalg
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o Luise Stender, villig til genvalg
. Suppleant: Carsten Michael Jørgensen

Følgende blev valgt til bestyrelsen
. John Andersen
. Ole Brauer
. Bjørn Blangsted Henriksen
. Kristine Vik Kleffel
. Luise Stender

Følgende blev valgt som suppleant Carsten Michael Jørgensen

9 Valg til DOFs repræsentantskab
Følgende opstillede til valg

o Luise Stender
. Kristine Vik Kleffel
. Jørgen Sørensen
o Suppleant: Ole Brauer
. Suppleant: Carsten Michael Jørgensen

Følgende blev valgt til DOFs repræsentantskab
. Luise Stender
o Kristine Vik Kleffel
. Jørgen Sørensen

Følgende blev valgt som suppleanter til DOFs repræsentantskab

. Ole Brauer
o Carsten Michael Jørgensen

1O Valg af revisor
Sidste års revisor Lars Lindebjerg var villig til genvalg og blev valgt af
generalforsamlingen for endnu et år.

1l Eventuelt

Der var ingen medlemmer der bad om ordet.

Generalforsamlingen hævet

Som referent John Andersen

Som dirigent Ole Friis Larsen
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