
MidtNatur 
Generalforsamling 4.feb. 2015 

 

 

 

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

Jakobsen og Lise Neumann. Lis Nielsen ønsker ikke genvalg. 

7. Indkomne forslag 

8. Evt. 

 

Referat: 

 

Jon indledte med at byde velkommen og foreslå Thorkild som dirigent. 

   

1. Dirigent: Thorkild Andersen, der indledte med at konstatere at generalforsamlingen var 

lovlig indkaldt.  

 

2. Referent: Bodil Feilberg 

 

3. Formandens beretning:  

Jon indledte med at fortælle, at alle årets ture er blevet gennemført med fin opbakning. 

 

Der har været afholdt et bestyrelsesmøde lige efter sidste generalforsamling med 

konstituering og planlægning af årets arrangementer. 

 

Siden generalforsamlingen d. 4. februar 2014 har vi afholdt ni endagsture – heraf 3 såkaldte 

årstidsture til Allindemagle skov, en tur fælles med NaturØst til Tåsinge og en tur fælles 

med KFV til Elbækengen. De øvrige af ”vore egne” ture gik til hhv. Allindelille Skov, 

Ryegård, Hedeland og en række fortidsminder i Ringsted Kommune. 

 

Der har været en forlænget weekendtur til Sønderjylland med 26 deltagere. Vi kørte med 

Fladså Turist og havde en – efter vores mening – god tur med Sort Sol, Rømø i sol, Højer i 

regn og Sønderjysk Kaffebord.  

 

Vi har haft to foredragsaftner – Danske Krybdyr, Natur i Alaska og en omvisning i Den Blå 

Planet i Kastrup.  

 



I gennemsnit var der 19 deltagere på vores en-dagture. På ø-turen til Tåsinge var der hele 40 

deltagere fra vores forening 

 

Til foredragene var der i gennemsnit 33 tilhørere. Det store trækplaster var Jettes foredrag 

om Turen til Alaska, hvor der kom 55.  

 

På den særlige tur-konto står 6.217,96 kr. – som en slags reserve, hvis nogle af flerdags-

turene viser sig at give underskud. 

 

Hjemmesiden www.midtnatur.dk kører godt. Webmaster John er meget hurtig til at fortælle 

om – og illustrere – afholdte ture på hjemmesiden. Galleriet rummer mange fine billeder fra 

ture gennem de senere år.  

 

Allerede planlagte ture i det kommende år: 

Rügen 1.10.15 til 4.10.15 

Raunstrup Fuglereservat med KFV d. 1.6 (aftentur) 

Øtur med Natur-Øst: Langeland 22.08 til 23.08. 1075,- kr.  

Buerup - Glenterne går til ro, med KFV d. 28.11 (aftentur). 

 

Til sidst takkede formanden dem, der troligt stiller op, flytter møbler, kæber ind, laver kaffe, 

vasker op mm. inden foredragene i Klostergården. Lis og Leif stopper nu, men Karin 

Jakobsen melder sig, men der kan godt bruges et par hænder mere… 

 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Kassererens beretning: 

Det er uændret fra sidste år 104 betalende medlemmer.  

Lis gennemgik regnskabet. Året har et overskud på 3.670,46. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Se bilag 1. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Uændret kr. 100,- som blev vedtaget sidste år og er gældende fra i år. 

 

6. Valg:  

Lis Nielsen modtager ikke genvalg. Ny til bestyrelsen valgtes Poul Erik Weinreich. Og som 

3. suppleant valgtes Karin Jakobsen. Ellers genvalg på alle poster. 

 

7. Indkomne forslag: 

Ingen 

 

8. Evt: 

Der blev igen foreslået en tur til Michael Stoltze, der har mange sommerfugle på sin grund. 

Jon takkede Lis for hendes store arbejde som kasserer og overrakte en gave. 

Og Thorkild afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

Efter generalforsamlingen og kaffe vistes forskellige medlemmers billeder fra årets ture.  


