
Midtnatur 
Generalforsamling 2017, 9. februar 

 
 
 
Der var 27 deltagere. 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Kassererens beretning 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. På valg er Poul Erik Weinreich og 

Hanne Trier, samt suppleanteren P O Hansen og Karin Jakobsen samt revisorerne Bente Jakobsen 
og Lise Neumann 

7. Evt. 
 
 
Referat: 

1. Jon bød forsamlingen velkommen og derefter blev Poul Erik Weinreich valgt som ordstyrer. Han 
indledte med at konstatere generalforsamlingen lovlig indkaldt, da den har været annonceret i 
bladet fra marts sidste år. 

 
2. Bodil Feilberg er referent 

 
3. Jon aflægger formandsberetning. Bestyrelsen har haft et møde, hvor årets program blev planlagt. 

Derefter gennemgang af de forskellige arrangementer.  
Beretningen godkendt uden bemærkninger. Se Bilag 1. 

 
4. Kassereren gennemgår regnskabet. Der er et overskud på kr. 9.856, der især stammer fra overskud 

på diverse ture. 
Forslag: Gratis kaffe til arrangementerne og at turene arrangeres med mindre økonomisk margin, 
og der så tages af kassen, ved uforudsete udgifter. Kassererens beretning godkendt uden yderligere 
bemærkninger. Se Bilag 2. 

 
5. Kontingentet er fortsat kr. 100,- pr. husstand 

 
6. Alle valg blev genvalg 

 

7. Jon fortalte lidt om den kommende tur til Gotland.  
Desuden om foredrag på Biblioteket med hhv. Jette Bjerregaard den 22.  februar og Jon den 2. 
marts. Tilmelding – det koster kr. 50.  
Den 21. februar holder Kværkeby fuglereservat generalforsamling, men inden, kl. 19 holder 
Flemming Rune foredrag om bæveren og andre større nyere dyr i den nordsjællandske natur. 
 



Forslag til evt.foredragsholdere: Bo Tureby om fugle, Eske Willerslev om DNA forskning 
 
Forslag til ture: Hønsehals, Røsnæs, Fanø, Naturpark Thy, Peberholm, Saltholm, Vadehavet, Samsø 
Med hensyn til Gotlandsturen vil bladet udkomme med tidspunkt for tilmelding 
 
Jon kom desuden med forslag til gallerier 
 
http://galleri.midtnatur.dk/#!home 
 
http://foto.dennyenordiskeflora.dk/#!home 
 
http://galleri.fotofuglereservat.dk/#!home 
 
 
 
Herefter afsluttede Poul Erik generalforsamlingen  og takkede for godt ro og orden  

http://galleri.midtnatur.dk/#!home
http://foto.dennyenordiskeflora.dk/#!home
http://galleri.fotofuglereservat.dk/#!home

