
Referat for generalforsamlingen den 08.08.2021 

Ornitologisk Forening for Als og Sundeved 

Generalforsamlingen blev indledt kl. 15.00 i Knøs Gård, Høruphav. 

Formanden Kaj Abildgaard bød de 18 medlemmer velkommen og foreslog Hans Christian Jensen som 

dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Hans Christian valgt. 

1. Dirigenten startede med at bede forsamlingen acceptere, at generalforsamlingen ikke blev afholdt 

rettidigt på grund af Covid 19, og at den hermed var lovlig. Ingen indvendinger. Herefter gav han 

ordet til formanden. 

2. Formandens beretning blev taget til efterretning 

3. Regnskabet blev forelagt og godkendt med et overskud på 11.112 kr. og en egenkapital på 20.440 

kr. 

4. Kontingentet blev vedtaget som uændret 150 kr. pr. år. 

5. Dirigenten konstaterede at Viggo Petersen, Preben Jensen, Lars Peter Hansen og Per Berthing var 

på valg, og at alle 4 modtog genvalg til bestyrelsen. Da der ikke var nogen modkandidater, blev alle 

4 genvalgt. Herefter blev Else Dupont spurgt om hun genopstillede som suppleant, hvilket hun 

bekræftede og Margit Berthelsen meldte sig som ny kandidat. Begge blev valgt. 

6. Valg af 2 revisorer til revision af regnskab:  Hans J. Leth Hansen og Klaus Bo Jensen blev genvalgt. 

7. Eventuelt: 

Flere emner blev bragt frem 

Køb af ny printer til ca. kr. 2.000 til redaktøren af Panurus som nævnt i formandens beretning samt 

et nyt kamera i prisklassen kr. 1.000 til kr. 2.000 til undersøgelse af skalleslugerkasserne. Begge er 

godkendt af bestyrelsen. 

Ønske om foreningsmøder om fugle og foto samt møde med foredragsholder 

Ønske om at busture (gåsetur m.v.) bliver genoptaget 

Ønske om nye ture – f.eks. Bøjden Nor og meget tidlig morgenture.          

Diskussion om byens erklæring af krig mod måger 

Opfordring til medlemmerne om at fremkomme med nye turforslag til evt. udskiftning af nogle af 

de traditionelle. 

Opfordring til at undgå ture, som falder indenfor nogle medlemmers arbejdstid 

 

 

 

 

 


