Landsorganisationen
Danske Fugleforeninger

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
21. april 2013 i Korsør
Ad. pkt. 1 - Valg af dirigent
Formanden Jesper Møller Hansen bød velkommen og meddelte, at der var fejl i dagsordenen, da
forretningsfører for bladudvalget ikke skulle vælges, men udpeges. Formanden spurgte, hvem der
ønskede at være dirigent. Steen Samuelsen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var indkaldt korrekt.
Dirigenten gennemgik dagsordenen
Køge, Vestsjælland, Helsingør, Haslev ønsker at trække det indsendte forslag punkt 4.b.. Roskilde
og Nakskov ønsker at forslaget behandlet og ønskede dette ført til referat.. Efter en del diskussion
frem og tilbage trækkes forslaget.
Dagsordenen blev herefter godkendt og mødet erklæret beslutningsdygtigt.
Der var 58 fremmødte + 21 fuldmagter = 79 stemmer
Referent: Anne Roed, Formand for administrationsudvalget.
Dirigenten ønsker referat til godkendelse før udsendelse.
Ad pkt. 2 - Valg af stemmeudvalg på tre personer
Erik Bo Jensen, Jan Nørgaard, Erik Poulsen
Ad pkt. 3 - Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forelæggelse af
budget.
Forretningsføreren for bladudvalget, Alfred Pawelczyk, fremlagde nye regnskaber. Han gennemgik
hvordan fejlen var fremkommet og at der er en fejl (manko) kr. 11.000,-.
Alfred anbefaler at regnskabet godkendes.
Jens Christensen (Limfjorden) spurgte til, om bestyrelsen mente, de havde medlemmernes tillid.
John forklarede, at bestyrelsen kun var forretningsbestyrelse og ikke modtager genvalg.
Bent M. Sørensen (Randers) spørger til hvor indkøb til lageret er konteret og hvad er der konteret
mere på konto for rosetter, da det ikke stemmer med de bilag han har sendt ind. Der er konteret
kørsel på kontoen.
Ikast: hvordan kan 11.000,- forsvinde. Alfred Pawelczyk siger at det kræver at regnskaberne bliver
indtastet på ny.
Jens Christensen (Limfjorden) efterlyste regnskab for 1. kvartal. Bestyrelsen har ikke indhentet
periodiske regnskaber fra Pernille, da hun officielt fratrådte som forretningsfører for
administrationsudvalget pr. 1. januar 2013. Det viste sig, at Pernille har bogført bilag for 1. kvartal,
hvilket bestyrelsen ikke har bedt om at få udleveret.

Ikast henviste til lovene hvor der står at regnskabsføreren skal månedligt holde bestyrelsen
underrettet,- hvorfor har bestyrelsen ikke krævet det udleveret?
Afstemning skriftlig
For 66
Imod 11
Hverken/eller 1
Budget: Blev delt ud og gennemgået.
Spørgsmål til ringsalg og bogsalg – kan der forventes så stort overskud? Næstformanden, John
Roed, forklarede hvordan der kommer et overskud, bl.a. da ringsalg ikke skal rundt på markeder
pga. aftale med 3 firmaer.
Bent M. Sørensen (Randers) spørger til telefonomkostningerne, der stiger med 16.000,-. Det er det
beløb, der som max kan udbetales.
Der blev stillet spørgsmål til bladudvalgets telefongodtgørelse.
Spørgsmål til budgettal for mødeudgifter, hvorfor er de ikke reguleret i forhold til det, der er brugt
allerede nu?
Tom Jensen (Vestsjælland) stillede mistillidsdagsorden til bestyrelsen, som valgte at gå uden
afstemning.
Dirigenten suspenderede mødet indtil kl. 12:45.

Mødet blev genoptaget af dirigenten, der orienterede om, at bestyrelsen nu var gået af, og at den
derfor ikke længere er bundet af nogen pligt eller ret i forhold til LDF, bortset fra at alt naturligvis
skal overdrages til de næste på posterne. Bogsalg er fortsat hos Carsten Christiansen og Ringsalg er
hos John Roed, indtil videre. Dirigenten informerede også om, at referenten havde forladt mødet,
men at hun ville overdrage ham referatet af første del senere, til at føre referat over den resterende
del af mødet havde dirigenten truffet aftale med Thomas Ø. Jochumsen.
Ad pkt. 5 – Fastsættelse af kontingent og bidrag til LDF’s dommeruddannelse for det
kommende regnskabsår
Der var ingen indstilling fra den tidligere bestyrelse, og derfor var forsamlingen lidt på bar bund,
forretningsføreren for bladudvalget Alfred Pawelczyk anslog at man nok kunne fortsætte med
uændret kontingent. Der var ingen andre forslag derfor blev uændret kontingent på 100 kr. pr.
medlem vedtaget.
Forretningsføreren for Dommerudvalget Henning Pust gjorde kort rede for hvad bidraget til
dommeruddannelsen gik til, fx kurser for dommerne. Han fortalte også at dommerne havde sat
deres eget kontingent op med 50 kr. Fra udvalgets side foreslog man uændret bidrag på 3,30 kr. pr.
nummer, minimum 330 kr. og maksimum 550 kr. Samtidig foreslog han at alle foreninger blev
tvunget til at betale minimumsbeløbet, uanset om de afholder udstilling eller ej. Dirigenten kunne
dog hurtigt slå fast, at kun foreninger, der afholder udstilling kan afkræves beløbet. Fra
dommerudvalgets side vil man dog gerne opfordre foreninger, som ikke afholder udstilling, til at
indbetale minimumsbeløbet til dommerudvalget. Bidragssatserne blev vedtaget.
Ad pkt. 6 – Valg af bestyrelse, suppleanter og formand for administrationsudvalg
Først blev Steen Samuelsen foreslået som formand, dette betakkede Steen sig dog for. Dernæst blev
Jens Christensen (Fugleforeningen Limfjorden) foreslået. Han var ikke uvillig til valg, og han havde
også navne på et par kandidater til bestyrelsen fra Jylland, men han fastslog, at før vi kunne gå
videre skulle de sjællandske foreninger finde de to resterende kandidater. Der blev derfor holdt en
15 minutters pause, hvor de sjællandske foreninger kunne finde kandidater.

Da mødet blev genoptaget var situationen således, at der var tilstrækkeligt med kandidater til at
udfylde posterne i bestyrelsen, og de foreslåede kandidater blev derfor valgt.
Som formand for en 1-årig periode blev valgt Jens Christensen (Limfjorden)
Som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode blev valgt: Poul Erik Raun Nielsen (Silkeborg) og
Erik Olsen (Køge).
Som bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode blev valgt: Thomas Springer (Silkeborg) og Bo
Petersen (Lolland).
Som suppleanter for en 1-årig periode blev valgt: Tom Jensen (Vestsjælland) og Kristian Saugbjerg
Andersen (Nordvestjysk)
Som formand for administrationsudvalget for en 1-årig periode blev Thomas Ø. Jochumsen valgt.
Ad pkt. 7. A. og B – Valg af revisorer og suppleanter
Som revisorer for en 1-årig periode blev valgt: Bent Hansen (Helsingør) og Kaj Thomsen
(Marsken).
Som revisorsuppleanter for en 1-årig periode blev valgt: Henning Bitsch Larsen (Ikast) og Karl
Gustav Nielsen (Varde).
Ad pkt. 8 – Eventuelt
Dirigenten indledte med at opfordre til at bakke op om den nye bestyrelse, en opfordring som blev
bakket op af andre. Ligesom Helsingør Fuglevenner bekendtgjorde at man ikke ville melde sig ud af
LDF.
Jørgen Erik Petersen (Sydøstjylland) opfordrede til, at man fik taget fat på situationen omkring
pasningsvejledninger.
Til dette kunne den nyvalgte formand Jens Christensen fortælle at man havde aftalt med Steen
Samuelsen, at han vil sætte sig i spidsen for arbejdet med pasningsvejledninger. Steen supplerede
med oplysninger om ny dato for indførelse af pasningsvejledninger (1. januar 2014), samtidig har
ministeriet fastslået at man ikke længere er interesserede i pasningsvejledninger for enkelte arter.
Der blev efterlyst nemmere adgang til forskelligt materiale til udstilling fx dommerkort. Formanden
for dommerudvalget fortalte at man arbejder på en hjemmeside, hvor sådanne ting vil være til
rådighed, ligesom der også arbejdes på en udstillingshåndbog.
Der blev gjort opmærksom på, at der et problem med forskellig tolkning af reglerne hos
veterinærmyndighederne.
Til slut takkede dirigenten for forholdsvis god ro og orden, og bad forsamlingen rejse sig og
udbringe et trefoldigt leve for organisationen.
Referatet er sammenfattet på grundlag at noter fra referenterne Anne Roed og Thomas Ø.
Jochumsen.
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