DOF Storstrøm

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 13. januar 2021 klokken 19.00-20.30 via Skype
Tilstede: Jytte Nissen (JN), Lotte (Charlotte) Stawitzki (LS), Stig Jürgensen (SJ), Henrik Dahl (HD) og Bo Kayser
(BK) (referent).
Afbud: Ingen.
Ad. 1. Valg af referent og mødeleder
Referent: BK. Mødeleder: Ingen, da der ikke var behov.
Ad. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde og evt. ændringer til dagens dagsorden
Referatet blev godkendt uden ændringer.
De indkomne ekstra punkter til dagsordenen fremgår af referatet.
Ad. 3. Dagens temaer
Godkendelse af regnskab for 2020 og budget for 2021
Blev godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer for såvel DOF Storstrøm som for Gedser Fuglestation. Formel
godkendelse finder sted i forbindelse med generalforsamlingen.
Godkendelse af årsberetning for 2020
Blev godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer.
Om afholdelse af årets generalforsamling for DOF Storstrøm
I den videre planlægning forudsætter vi, at det på den planlagte dato for afholdelsen af
generalforsamlingen, nemlig den 27. februar, fortsat på grund af Corona-situationen ikke vil være tilladt at
afholde generalforsamlinger med omkring 50 deltagere.
Formel godkendelse via e-mail-afstemning den 27. februar
I stedet for fysisk møde vil vi afholde godkendelsesprocesser via e-mail. Det vil foregå sådan, at afstemning
vil foregå blandt de personer, som har meldt sig til generalforsamlingen. De vil få tilsendt en mail om de kan
godkende:
•
•
•
•
•

Regnskab for 2020
Budget for 2021
At de opstillede personer indtræder ibestyrelsen hhv. som suppleanter
Den foreslåede revisor
De foreslåede medlemmer til DOF’s repræsentantskab

Resultatet vil blive opgjort som indholdet i de til deadline modtagne svar e-mails vil
Uformel og hyggelig generalforsamling med spændende indhold, når vi igen iht. Coronareglerne må
afholdes sådanne arrangementer
Det håber vi på af kunne gøre sidst på foråret eller først på sommeren.
4. Sager
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Ingen.
5. Opfølgning på aktivitetsplan og opfølgning på punkter fra forrige møde
Se den udsendte aktivitetsplan.
6 Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde
Der vil blive afholdt konstituerende møde for den nyvalgte bestyrelse ret kort tid efter den formelle e-mail
generalforsamling. Om det bliver et fysisk møde eller e-møde vil afhænge af Corona-situationen.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.
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