Den 19. september 2007
Referat af stiftende generalforsamling
i DOF Nordsjælland
mandag den 17. september 2007
Tilstede: 67medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening deltog i generalforsamlingen. DOF
Nordsjælland har en signeret deltagerliste.
Mødet indledtes med et foredrag af Hans Meltofte, Danmarks Miljøundersøgelser, om ”Arktiske
Vadefugle og Klima”.
Herefter bød DOF’s formand, Christian Hjorth, velkommen til en næsten historisk aften, idet det er
første gang i 31 år, at der stiftes en ny lokalafdeling i DOF. Christian Hjorth var endvidere aftenens
dirigent.
Dagsorden
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og forsamlingen
beslutningsdygtig.
1. Baggrunden for oprettelse af ny lokalafdeling i Nordsjælland.
Formanden fortalte, at kommunalreformen havde fremkaldt behov for at overveje DOF’s
organisering i lokalafdelinger. Overvejelserne førte til nye vedtægter for foreningen. Disse blev
vedtaget i foråret 2007 på foreningens repræsentantskabsmøde. Undervejs i debatten om ny struktur
opstod det ønske at oprette en ny lokalafdeling i Nordsjælland med det udgangspunkt, at foreningen
styrkes ved at fremme medlemmernes lokale engagement og demokratiske medleven i foreningen.
DOF København gav efter drøftelser med hovedbestyrelsen helhjertet støtte til denne forandring.
2. Beretning om den lokale arbejdsgruppes hidtidige virke
En lokal arbejdsgruppe på syv medlemmer har i de foregående 11 måneder arbejdet på at forberede
opstart af en lokalafdeling. Gruppens formand, Bjørn Blangsted Henriksen, berettede om de
hidtidige resultater og skitserede arbejdsgruppens mål for den kommende tid.
3. Vedtægter for DOF Nordsjælland
Lokalafdelingen er ”født” med standardvedtægter, der – med enkelte justeringer foreslået af
arbejdsgruppen – blev taget til efterretningen af generalforsamlingen.
4. Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
11 kandidater opstillede til bestyrelsen. Af disse opnåede følgende valg: Birgitte Garde, Kristine
Vik Kleffel, John Andersen, Nils Armand, Ole Brauer, John Hansen, Bjørn Blangsted Henriksen,
Jørgen Jacobsen, Ivan Olsen.
Dennis Jæger og Ivan Abramowitz opnåede ikke valg til bestyrelsen, men blev sammen med Bjørn
Svendsen valgt som suppleanter til bestyrelsen.
I en efterfølgende pause konstituerede bestyrelsen sig som følger: (Det fremgår i parentes, om de

pågældende efter eget ønske er valgt for et år (lige år) eller to år (ulige år))
Bjørn Blangsted Henriksen, formand (ulige år)
John Hansen, næstformand (lige år)
Nils Armand, kasserer (lige år)
Ole Brauer (ulige år)
Jørgen Jacobsen (ulige år)
John Andersen (ulige år)
Ivan Olsen (lige år)
Kristine Vik Kleffel (ulige år)
Birgitte Garde (lige år)
5. Valg af revisor
Lars Lindebjerg blev valgt.
6. Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til DOF’s repræsentantskab
I henhold til lokalafdelingens vedtægter er lokalafdelingens formand født medlem af
repræsentantskabet. Lokalafdelingens bestyrelse indstillede desuden John Hansen og Stig Englund
samt følgende som suppleanter: John Andersen, Ole Brauer og Jørgen Jacobsen. De blev alle valgt
som foreslået.
7. Forslag fra medlemmerne
Søren Vium-Andersen havde foreslået generalforsamlingen at vedtage følgende: ”DOF skal melde
klart ud, at udvidet adgang til sejlads på Arresøen ikke er foreneligt med søens status som
Fuglebeskyttelses- og Natura 2000-område”.
Forslaget gav anledning til flere indlæg, heriblandt fra Bjørn Blangsted Henriksen, der henstillede
til forsamlingen, at man betroede den nye bestyrelse at føre debatten om dette spørgsmål frem til en
afklaring, frem for at kortslutte processen.
Ved den efterfølgende afstemning vandt forslaget ikke generalforsamlingens tilslutning.
8. Eventuelt
DOF Københavns formand, Stefan Stürup, ønskede den nye lokalafdeling alt mulig held og
tilkendegav DOF Københavns stærke ønske om et fortsat godt og tillidsfuldt samarbejde.
Bjørn Blangsted Henriksen kvitterede, takkede på bestyrelsens vegne for forsamlingens tillid og
lovede at arbejde engageret for DOF’s sag i Nordsjælland.
Dirigenten takkede for god ro og orden og lykønskede den nye lokalafdeling.
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