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Referat fra generalforsamling i DOF Storstrøm afholdt den 27. februar 2021 klokken 13.00-16.00 

via e-post og hjemmeside 

Generalforsamlingen foregik ved, at interesserede 

tilmeldte sig ved at sende e-post til 

kontakt@dofstor.dk. Ved fristens udløb havde 19 

tilmeldt sig og én af dem havde meldt fra igen, så vi 

sluttede på 18 tilmeldte. 

Som deltager/til stede regnes kun dem, som 

indsendte en stemmeseddel senest 27. februar 

klokken 16. Regnet på den måde var der 14 til stede. 

Ad. 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen havde opstillet Leif Schack-Nielsen som 

dirigent. Der var ikke indkommet andre forslag, så LS-

N blev valgt. Dirigenten fastslog, at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt på 

hjemmesiden, det vil sige senest fire uger før 

generalforsamlingens afholdelse. 

Dirigenten bød velkommen til den mest usædvanlige 

generalforsamling i lokalafdelingens historie. 

Bestyrelsen havde på grund af 

forsamlingsrestriktioner i forbindelse med corona-

epidemien besluttet at afholde generalforsamling via 

e-mail fra de tilmeldte deltagere. Det er en model, 

som man også andre steder i landets DOF-afdelinger har valgt. En udskydelse af generalforsamlingen til et 

tidspunkt, hvor forsamlingsforbuddet ophæves, er så usikker, at det vil gå ud over bestyrelsens arbejde, 

ikke mindst fordi der denne gang opstiller adskillige nye bestyrelsesmedlemmer, som skal ind i arbejdet. 

Afstemninger blev foretaget på det særskilte stemmeark, som skulle returneres som vedhæftet fil til 

kontakt@dofstor.dk senest lørdag den 27. februar 2021 kl. 16.00. 

Ad. 2. Beretning om lokalafdelingens virke 

Beretningen om lokalafdelingens virke er lagt ud på afdelingens hjemmeside. Se 

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_STOR_GNF2020_Arsberetning2020_

v01.pdf. Punktet er til orientering, og der skal ikke stemmes om beretningen. 

Ad. 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 

Lokalafdelingens reviderede regnskab er lagt ud på afdelingens hjemmeside. Se 

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/REGNSKAB_2020_opstillet_DOFSTOR.pdf

. Samtlige afgivne stemmer godkendte regnskabet, som dermed var godkendt. 
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Ad. 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

Budget er lagt ud på afdelingens hjemmeside. Se 

https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/REGNSKAB_2020_opstillet_DOFSTOR.pdf

. Samtlige afgivne stemmer godkendte budgettet, som dermed var godkendt. 

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Der kan vælges 5-9 bestyrelsesmedlemmer og 2-5 suppleanter. De nuværende 5 bestyrelsesmedlemmer 

havde givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte. Af disse var Stig Jürgensen, Charlotte Stawitzki og Bo 

Kayser på valg og genopstiller. 

Følgende personer opstilledes af bestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlemmer: Stig Jürgensen, Charlotte Stawitzki, Bo Kayser, René Christensen, Flemming Pagh 

Jensen, Finn Jensen og Jan Blichert-Hansen  

Suppleanter: Bente Larsen, Michael Thelander og Birgitte Norby. 

Samtlige afgivne stemmer godkendte de opstillede kandidater, som dermed var valgt. 

Ad. 6. Valg af revisor 

Margrete Wiberg opstillede som ny revisor og blev valgt. 

Ad. 7. Valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab (ulige år) 

Lars Walsted Christoffersen og Stig Jürgensen opstillede som medlemmer til DOF’s repræsentantskab og 

blev valgt.  

Ad. 8. Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag var indkommet. 

Ad. 9. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

Dirigenten takkede på medlemmernes vegne bestyrelsen og revisor for årets gode arbejde.  

Generalforsamlingens deltagere takkedes for god ro og orden. Det var jo ganske nemt under de 

usædvanlige betingelser! 
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