
MNF generalforsamling 
14.februar 2012 

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 Jon Feilberg, Lisbet Sahl, 

John Kristensen, PO Hansen og Thorkild Andersen. Alle disse er villige til genvalg. Som 

revisor ønsker Bo Gisselø ikke genvalg. 

7. Indkomne forslag 

8. Evt. 

 

Referat: 

1. Dirigent Thorkild Andersen. 

 

2.  Referent Bodil Feilberg 

 

3. Formandens beretning:  

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

arrangementer. 

 

Der har været stor tilslutning til årets ture med undtagelse af turen til Præstø Fed (1.5.), hvor der 

kun var 6 deltagere – måske pga. en dårlig vejrudsigt, der dog ikke viste sig at holde stik. Vejret 

har også været fint – her med undtagelse af Vilde Blomsters dag (19.6.), hvor det regnede. 

Alligevel mødte der et halvt hundrede personer op, så de måtte deles i to hold. 

 

De enkelte arrangementer blev gennemgået (for en mere udførlig beskrivelse henvises til 

referaterne på hjemmesiden). Ud over det allerede nævnte har der været følgende 

arrangementer: 

 

 3 årstidsture til Allindelille Fredskov (27.4., 14.6, og 25.8.), der alle trak mange 

deltagere. 

 

 15. maj. Tur til Maribosøerne, hvor vi til sidst så to havørne over Røgbølle Sø. En meget 

fin tur. 

 

 26. juni. Tur til den nye Himmelev skov i samarbejde med DN-Roskilde, hvor det især 

var den sjældne orkidé Biblomst der trak - og som man fandt. 

 

 4.august. 8 personer deltog i en tur til Christiansø med bus fra Kbh. kl. 07.00 til 

Simrishamn og derfra næsten sejltur til Christiansø med kun et kortere stop i Allinge. 

Der var 5 timer på øen. Tilbage igen i Kbh. kl. 21.00 
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 14.august. Ø-tur sammen med Natur Øst gik til Fejø og Skalø. Vi sejlede fra Kragenæs 

og havde bussen med til øerne, der er forbundne ved en landtange, Draget. Her gik vi 

over og så fugle ved de store strandenge. 

 

 9-11. august. Flerdagsturen gik til Mols. I 7 privatbiler kørte man rundt i nationalparken. 

Bl.a. var man ved Jernhatten, gik en rundtur ved Ørnbjerg mølle, travede i Mols bjerge, 

var på Helgenæs og sluttede den sidste dag med et besøg på Kalø slot.  

 

 25.september var det Sorø sø rundt. Her måtte Jon melde fra pga. en brækket arm, men 

John og Jette tog over og man havde en fin tur.  

 

 9.oktober var den nye Rosengårdssti målet for turen, og undervejs fik vi også set den 

fine Kværkeby kirke – og kirkegårdens fantastiske ”træskulpturer”. 

 

 13. oktober berigede John og Jette os med deres fantastiske billeder og oplevelser med 

især dyr på Galapagos.  

 

 22.november fortalte Gunnar Rylander Hansen inspirerende om mange af julens frugter 

og krydderier. 

 

 Den 10. januar var der foredrag om Grønlands natur med Flemming Rune – da blev der 

sat ny deltagerrekord, idet der mødte 53 personer op!  

 

Formandens beretning godkendt. 

 

4. Kassererens beretning: 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Der er et overskud på kr. 2.919,83. Se separat bilag. 

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

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

 

6. Valg:  

Til bestyrelsen og suppleanter genvælges alle. 

Bente Jakobsen genvælges som revisor og Lise Neuman nyvælges som revisor. 

 

7. Indkomne forslag: 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

8. Evt: 

Herunder orienterede formanden om, at der har været et overskud på de store ture, så der nu står 

ca. 4.500 på ”turkontoen” i Sydbank. 
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Uwe Wolter og Jon har set på vedtægterne og lavet et udkast til ændringer. Men da bestyrelsen 

ikke har nået at tage stilling til dem, udleveres det foreløbige udkast og man vil så udarbejde et 

egentligt forslag, som man kan vedtage næste år.  

 

Turforslag: 

Øland 

Gotland 

Tranetur til Skåne 

Rügen 

Horndragerne på Møn 

3 årstidsture til Smuldmosen 

En aften med Jette og Johns billeder 

Tamosen 

Kuglebjerg overdrev 

Vesterlyngen  

 

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

 

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

 


