
Midtsjællands Naturhistoriske Forening 
Generalforsamling 13. 2. 2013 

 

 

Der var 24 deltagere i generalforsamlingen 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Kassererens beretning  

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelse, suppleant, revisor og revisorsuppleant. På valg er Lis Nielsen og Hanne 

Trier samt suppleanterne P O Hansen og Torkild Andersen. Desuden revisorerne Bente 

Jakobsen og Lise Neumann.  

7. Ændringsforslag til foreningens love (kan ses på hjemmesiden www.midtnatur.dk) 

8. Indkomne forslag 

9. Evt. 

 

Referat: 

 

Bodil startede med at hilse fra Jon, der var syg. Derefter bød Lisbet Sahl velkommen. 

   

1. Dirigent: Jette Bjerregaard 

 

2. Referent: Bodil Feilberg 

 

3. Formandens beretning:  

Lisbet læste en kort beretning op fra formanden, se vedlagte bilag 1 - og henviste til 

nærmere om de enkelte ture under den efterfølgende billedvisning.  

Der har været afholdt ét bestyrelsesmøde med konstituering og planlægning af årets 

arrangementer. På turene har der været et gennemsnitligt deltagerantal på 16. 

 

Der blev udleveret et udskrift fra foreningens hjemmeside ”Midtnatur” af referaterne fra de 

enkelte ture til dem, der ikke kan se dem på computeren. 

 

Den kommende tur til Skåne og Vatttenriket har fået stor tilslutning. Pt. er der i alt 33 

tilmeldte, men stadig mulighed for at komme med. 

 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Kassererens beretning: 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Der er et overskud på kr. 3.696,40. Se bilag 2. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent dvs. kr. 75,- årligt pr. husstand. 

 



6. Valg: Alle genvælges. 

 

7. Ændringsforslag til foreningens love: 

Ændringsforslaget blev omdelt og vedtaget med de rettelser der var foretaget med rødt – se 

bilag 3. 

 

8. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

9. Evt: 

 Der står nu kr. 5117,54 på ”turkontoen” i Sydbank. 

 

 Jon foreslår ændring af foreningens navn til et mere mundret – ”Midtnatur”, som nu 

også er navnet på hjemmesiden. Andre navneforslag er velkomne og 

ændringsforslaget vil blive et punkt på næste års generalforsamling. 

 

 Der er mulighed for en tur til Sprogø den 15. juni. Der viste sig stor opbakning til 

turen, så den gennemføres sammen med Natur øst. 

 

 Årets ø-tur bliver til Omø den 11. august. 

 

 Turforslag: 
Flerdagsture: 

Læsø 

Sønderjylland – som man blev enige om en 4 dages tur til i år. 

 

Dagsture: 

Heldagstur til Stevns klint, trampestien og Stevnsfortet 

Knudshoved odde 

Køge Ås og Dyndet 

Årstidsture langs Gyrstinge søs nordside 

Tystrup Bavelse skovene (øst for af Susåen) 

Eskildsø 

Saltholm 

 

Foredrag: 

Jette og John om deres tur til Nanibia 

 

 

Jette afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

Efter generalforsamlingen blev der vist billeder og film fra årets ture.  

 


