
Generalforsamling i trekantens fugleforening 2017.

Generalforsamlingen i foreningen blev afholdt den 18-01-2017 på Middelfart gymnasium.
Aftenen startede med gule ærter til foreningens medlemmer og herefter gik vi over til den egentlige 
generalforsamling. Der var 21 fremmødte.

Ad 1: valg af dirigent. Steen Samuelsen blev foreslået og enstemmigt valgt.

Ad 2: Beretning om foreningens virke det forgangne år.
Ejvind gennemgik året 2016. Det var et år  der ikke bar præg af den store aktivitet. Året startede 
med en generalforsamling, hvor et af punkterne der blev vedtaget, var en udmeldelse af LDF.
I marts måned var der forårs marked i Kolding. Sidste gang i kongres hallen. Markeds udvalget har 
godt tag i dette arrangement og det giver da også et pænt overskud til forenings kassen.
I april måned var der udflugt til Tipperne i vest Jylland. Her kunne vi godt have været flere, men 
dem der deltog havde en fin tur. Der lød en tak til dem der lagde hus til på dagen. Maj måned byder 
traditionen tro på fisketur. Igen en sluttet skare og det blev ikke det store udbytte denne dag. I 
August måned var der arrangeret grill aften. Dette arrangement blev aflyst på grund af for få 
tilmeldinger. I Oktober måned var der lavet en udflugt til Århus. Denne blev lavet i sammen arbejde
med 3 fynske foreninger. Vi var lige en tur omkring Silkeborg først og se deres udstilling. En fin tur 
med 37 deltager fra 4 foreninger. Sidst i oktober var der igen  marked i Kolding. Denne gang i nye 
lokaler. December måned bød på banko spil i Natur centeret i Middelfart. Slutteligt, blev det oplyst 
at vi har udsendt 4 forenings balde samt et par nyheds breve.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3: Aflæggelse af revideret regnskab.
Poul havde delt regnskabet ud til de fremmødte. Regnskabet viste et overskud på 5.000,00 kroner.
Der er dags dato 35 betalende medlemmer.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Indkomne forslag.
Der var 2 forslag fra bestyrelsen. Første forslag gik på at ændre §5, så der står at bestyrelsen ledes 
af en bestyrelse på 4 medlemmer, i stedet for i dag 5 medlemmer. Og sidst i §5 tilføjes, hved 
stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Afstemning ved håndsoprækning:
For forslaget stemte 16
Imod forslaget stemte 2
Hverken for eller imod stemte 2

Forslaget blev vedtaget.

Andet ændrings forslag omhandlede §7. Forslaget går på indkaldelse til generalforsamlingen. 
Tidsfristen ændres fra i dag 8 dage til 14 dage. Det er ikke optimal at der indkaldes til 
generalforsamling 8 dage før når der samtidigt står at forslag skal være formanden i hænde 8 dage 
før. Der er i dag også en længere ekspeditionstid ved Posten. 
Dette gav anledning til en debat omkring indkaldelse via blandt andet de sociale medier. 
Bestyrelsen har fået mail adresser på nogle medlemmer og det vil fremadrettet blive sådan at 
indkaldelsen kommer til medlemmerne på hjemmesiden, mail og brev. Der vil blive henvist i mailen
til foreningens hjemmeside, hvoraf den fulde indkaldelse vil fremgå.



Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for.

Ad 5: Valg til bestyrelsen. Da det første ændrings forslag blev vedtaget blev der derfor valg til 
bestyrelsen efter de nye vedtægter. Dette betød at Peter der var valgt i 2016 trak sig fra bestyrelsen.

Valg af forenings formand. Peter Damsgaard
Valg af bestyrelsesmedlem. Brian Kjær.

Ad 6: Valg af en suppleant til bestyrelsen. Erik Trans genvalgt.

Ad 7: Valg af 2 revisorer. Lisbeth Qualmann og Ole L. Eriksen blev genvalgt.

Ad 8: Valg af 2 revisor suppleanter: Mie Samuelsen og Erik Trans blev genvalgt.

Ad 9: Valg af 1 person til blad udvalget. Ejvind O. Pedersen blev genvalgt.

Ad 10: Valg af 2 suppleanter til bladet. Steen Samuelsen og Preben Nielsen blev valgt.

Ad 11: Eventuelt. 
Her blev en tur til Walsrode fuglepark efterlyst. Peter fremlagde det der pt. er arrangeret i 
foreningen i 2017. Vi havde en tur til Sjælland på programmet i foråret 2017. Denne bliver rykket 
til efteråret.
Vi har snakket i bestyrelsen om at arrangere en tur til Walsrode i 2018. Det bedste tidspunkt er i 
april/maj måned hvor parkens blomster er i fuldt flor. Derfor et det mest optimalt at planlægge turen
næste år. 
Der arbejdes på at få lavet et åben voliere dag i forenings regi. Dette for at skabe interesse for 
hobbyen, men også for at interesserede får mulighed for, at få en snak omkring det at have fugle. Vi 
er pt. 3 i bestyrelsen der er klar. Claus og Hans Erik meldte sig også. Bedst sidst i april måned/ først 
i maj. Det skal være inden yngle sæsonen.
Vi arbejder på højtryk for at få vores nye hjemmeside op at køre. Poul er i fuld sving med dette. Han
meddelte at der ikke mangler meget nu før den bliver tilgængelig for alle.
Der er arrangeret grill aften i Geografisk have i Kolding i Juni måned.
Vi har mulighed for at komme en tur på Harteværket med rundvisning samt eventuelt kaffe/kage.
Vi skal snart til møde i markeds udvalget, for at aftale om vores marked i foråret,
bliver aflyst eller ej. Der er stidag fugle influenza. Der er pt. Ikke lukket op for afvikling af 
markeder eller samling af fjerkræ.

Steen takkede Ejvind for sit virke i foreningen og bestyrelsen kvitterede med lidt vin som tak.

Steen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen for afsluttet.

Dirigent                                                                 Referens.

Steen Samuelsen.                                                  Peter Damsgaard

   


