
Referat af Ordinær Generalforsamling i DOF Nordvestjylland lørdag den 26. februar 2022, kl. 13.00 – 15.30, 
på Morsø Folkebibliotek, Holgersgade 7, 7900 Nykøbing Mors.

Fra kl. 10.00 – 12.00 var Hans Dahlgaard turleder for 10 deltagere på en fugletur tæt på byen. Herefter var 
afdelingen vært ved smørrebrød og øl/vand til de 24 fremmødte deltagere. 

Efterfølgende afholdtes generalforsamlingen. Da formanden, Martin Høj Hansen, var fraværende på grund af 
Corona, bød næstformand Keld Dahl Pedersen velkommen til generalforsamlingen og informerede om 
dagsordenen.

Dagsorden i henhold til DOF’s vedtægter:

1.  Valg af dirigent
2.  Beretning om lokalafdelingens virke
3.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4.  Fremlæggelse af budget til godkendelse
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.  Valg af revisor
7.  Forslag fra medlemmerne
8.  Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent

Som dirigent foreslog bestyrelsen Poul Blicher Andersen, som valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Ad 2: Beretning om lokalafdelingens virke

Næstformand Keld Dahl Pedersen indledte i formandens fravær med at berette om lokalafdelingens virke for 
året 2021 og gjorde opmærksom på, at hele beretningen kan ses på hjemmesiden. Anni Stub fortalte om 
arrangementsudvalgets arbejde i det forgangne år. Anni Oppelstrup fortalte om Gråmejsernes ture og takkede 
Hans og Finn for et godt samarbejde i årets løb. Poul Blicher Andersen berettede om arbejdet i Naturpolitisk 
Udvalg. Henrik Haaning fortalte om arbejdet i Nationalpark Thy. Til slut rundede næstformanden af med at 
nævne, at Thorkil Brandt fra Tjele har modtaget DOFs hæderspris 2021 for sit store arbejde i DOF-regi. 
Efter en kort spørgerunde blev Årsberetningen taget ad notam.

Ad 3: Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Kasserer Elly Hansen fremlagde det reviderede årsregnskab for 2021, der udviser et lille underskud på 4.652 
kr.  Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

Ad 4: Fremlæggelse af budget til godkendelse

På formandens vegne gennemgik kasserer Elly Hansen forslag til budget for 2022, der udviser et underskud 
på 24.000 kr. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg til bestyrelsen var Martin Høj Hansen, Anni Stub og Thomas Thelle. Anni og Thomas genopstillede 
ikke, Martin genopstillede og blev genvalgt. Som nye medlemmer valgtes Jes Gravgaard og Jan Skjoldborg 
Kristensen (tidligere suppleant). På valg til suppleantposten var Jan Skjoldborg Kristensen, som blev valgt til 



bestyrelsen, og Gerner Majlandt. Gerner genvalgtes enstemmigt. Endvidere valgtes Anni Stub og Brian 
Jakobsen enstemmigt som nye suppleanter.

Et stort TAK for indsatsen til de afgående medlemmer og et stort TIL LYKKE til de valgte personer.

Ad 6: Valg af revisor

Gitte Bak Jensen genvalgtes enstemmigt som revisor.

Ad 7: Forslag fra medlemmerne

Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad 8: Eventuelt

Kim Frost spurgte om DOF NV’s stilling til Naturnationalparker. Bestyrelsen oplyste, at afdelingen bakker om 
om disse. 

Afdelingen skal tage stilling til rewilding.

Christian Bøggild og Thomas Thelle er ved at færdiggøre arbejdet i hundeskovene i Sjørup og Østerild.

Carsten Bjørnskov spurgte om arbejdsgruppen vedrørende det jagt- og forstyrrelsesfrie område på Agger 
Tange var nedlagt. Det blev oplyst, at det pågældende jagtfrie område (sammen med mange tilsvarende 
områder i Danmark) var under revision. En arbejdsgruppe, nedsat af Vildtforvaltningsrådet, arbejder på sagen,
og Carsten blev henvist til at kontakte Christian Hjorth eller Knud Flensted for at høre nærmere om status på 
det konkrete område.

Generalforsamlingen diskuterede, hvordan man kunne nå ud til de unge. Bestyrelsen er opmærksom på dette,
og har det som en prioritet i sit arbejde.

Der blev fremsat ønske om ”ynglefuglekursus”.

Da der ikke var yderligere til dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden under mødet.

GENERALFORSAMLINGEN HÆVET.

Referent
Aase Busk Kristensen


