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Der var 32 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 Jon Feilberg og Lisbet 

Sahl og John Kristensen. Desuden suppleanterne P O Hansen og Torkild Andersen, samt 

revisorerne Bente Jakobsen og Lise Neumann.  

7. Ændringsforslag til foreningens navn til MidtNatur 

8. Indkomne forslag 

9. Evt. 

 

Referat: 

 

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

   

1. Dirigent: Thorkild Andersen 

 

2. Referent: Bodil Feilberg 

 

3. Formandens beretning:  

Jon indledte med at fortælle, at der har været fin opbakning til årets 2 flerdagsture og 3 

foredragsaftener, hvor der hver gang har været over 30 deltagere. På éndagsturene har 

deltagerantallet svinget en del - fra rigtig mange til kun 3 deltagere på svampeturen, hvor der 

godt nok var nogen regn.  

Der har været afholdt ét bestyrelsesmøde lige efter sidste generalforsamling med 

konstituering og planlægning af årets arrangementer og endnu et for kort tid siden med 

foreløbig planlægning af det kommende års arrangementer. Jon fortalte om de foreløbige 

planer for det kommende år, hvor der bl.a. planlægges en flerdagstur til Sønderjylland og i 

2015 en tur til Rügen. 

Herefter gennemgik Jon i korte træk årets forskellige ture og oplyste til sidst, at der på den 

særlige tur-konto står godt 6000,- som en slags reserve, hvis en af storturene viser sig at give 

underskud. 

 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Kassererens beretning: 

Lis gennemgik regnskabet. Året har et overskud på 1607,50. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Se bilag 1. 



5. Fastsættelse af kontingent: 

Efter nogen diskussion blev det besluttet, at kontingentet fra 2015 er på kr. 100,- pr. 

husstand. 

 

6. Valg:  

Der er genvalg på alle poster. 

 

7. Ændringsforslag til foreningens navn: 

Navnet ændres til MidtNatur. 

 

8. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

 

9. Evt: 

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

 

 

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

 

Efter generalforsamlingen og kaffe viste forskellige medlemmer sine billeder fra årets ture.  

 

 


