Referat af DOF Fyns generalforsamling 26. februar 2018
Af Michael Mosebo Jensen

28 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling i DOF Fyns lokaler
på Rasmus Rask Skolen, Bellinge d. 26.2.2018.
Formand Henrik Kalckar Hansen bød de fremmødte velkommen og
foreslog Søren Gjaldbæk som dirigent. Denne blev valgt uden
modkandidater. Dirigentens første gerning var at erklære
generalforsamlingen for lovlig indkaldt. Herefter gik vi over til
aflæggelse af bestyrelsens beretning af Henrik Kalckar Hansen.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, hvorefter den
blev vedtaget.
Regnskabet
Kasserer Niels Bomholt gennemgik regnskabet for 2017. Årets resultat
var på kr. 21.799,14.
Niels Andersen spurgte ind til medlemstallet. Henrik Kalckar nævnte, at
der havde været en tilgang på ca. 50/år de seneste 7 år. Kurt Hansen ville
gerne vide, hvad alle de penge skulle bruges til. Formanden replicerede,
at vi havde indført en medlemstur, hvor vi da giver lidt tilbage til de
aktive medlemmer, jf. budgettet for 2018.
Henrik Kingo spurgte, om der var problemer med at ophobe penge. Det
mente man ikke.
Henrik Mørup ville vide, om huset ved Gulstav Mose stadig kunne lejes,
hvis der skulle vise sig et behov igen. Det vurderede Henrik Kalckar var
tilfældet.
Ellers var der ingen bemærkninger til regnskabet, og det blev godkendt.

Budgettet
Niels Bomholt fremlagde et budget for 2018, der balancerede med et
overskud på kr. 2900,-. Der var ingen bemærkninger til budgettet, og det
blev derefter taget til efterretning.
Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Kell Grønborg, Ivan Seier Beck og Lilly
Sørensen. Kell Grønborg modtog genvalg, mens Lilly Sørensen og Ivan
Seier Beck ikke ønskede at fortsætte. Bestyrelsens kandidater var Steen
Lauritzen og Esben Eriksen. Alle tre blev valgt.
Tre suppleanter var også på valg. Henrik Kingo Andersen, Claus
Dalskov og Ella Mikkelsen ønskede at stille op. De blev alle valgt.
Henrik Kalckar gav de afgående bestyrelsesmedlemmer pæne ord og
en stor tak med på vejen.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Aage Wichmann blev genvalgt som revisor og Kurt Due Johansen som
revisorsuppleant.
Forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet nogen forslag.
VIB-konkurrence.
Der havde været mange deltagere i en konkurrence om at finde
Vandstær, Isfugl og Bjergvipstjert fra 1.11. til 31.1. Kravet var, at
observatørerne skulle være hjemhørende i den kommune, hvor obsen
blev foretaget. Faaborg-Midtfyn Kommune blev med 33 individer bedste
kommune, mens Søren Bøgelund skrabede flest point sammen i sin
bopælskommune Langeland Kommune og dermed fik overrakt en
præmie.

Årets DOF-Fynbo
Per Damsgaard-Sørensen blev årets DOF-Fynbo og blev hædrende omtalt
af formanden. Et nyt ord så her dagens lys - Henrik Kalckar omtalte Per
Damsgaard-Sørensen som værende meget ”DOFsk”. Formanden
uddybede sit udtryk ved at fremhæve Per Damsgaard-Sørensens
passionerede grundighed. Det pointerede han som en meget vigtig
egenskab for at skabe troværdige og anvendelige resultater til anvendelse
i dansk naturpolitik. Henrik Kalckar nævnte i den forbindelse Per
Damsgaard-Sørensens 14 år som punkttællingskoordinator samt hans
arbejde i leder-team om Atlas III.
Herefter viste Michael Mosebo Jensen billeder fra en juletur til Arizona
2017.

