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Fugletur
31 medlemmer deltog i årets fugletur først til Holbæk Marina og derefter til Langtved ved
Munkholmbroen. Vejret var klart og køligt. Vi fik set mange arter af ande-, vade og rovfugle bl.a. Pibeand,
Gråand, Troldand, Hvinand, Ederfugl, Stor- og Toppet skallesluger, Blishøne, Rødben, Storspove,
Strandskade, Sølv-, Hætte- og Stormmåge og Svartbag, Tånfalk, Rød glente og et par Havørne.
Spisning
51 medlemmer var tilmeldt dagens frokost der bestod af laks og unghanebryst med rigeligt tilbehør.
Foredrag
Efter generalforsamlingen fortalte Per Hartvig om en meget spændende tur til den autonome, teokratiske
stat i staten. Athos er et landområde på størrelse med Langeland og udgør den østligste finger på halvøen
Halkidiki i Grækenland. Befolkningen består især af ortodokse præster og munke. Alle hunkønsvæsener
større end mus og rotter er forment adgang til Athos – kvinder naturligvis, men også heste, køer, får, geder
og høns. Kun muldyr, som finder anvendelse som transportdyr på de svært tilgængelige bjergveje og stier,
accepteres.
Generalforsamling 2018
1. Valg af dirigent
Jens Snedker Holm blev valgt
2. Formandens beretning.
Vagn aflagde beretning for 2018. Se den skriftlige beretning på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt
af forsamlingen.
3. Kassererens regnskab for 2018
Dorrit fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
4. Budget og kontingent for 2019
Vagn fremlagde budgettet for 2019. Det er baseret på 120 medlemmer. Der var ved årsskiftet 123
medlemmer og flere er kommet til efter. Kontingentet fastholdes på kr. 175.- pr. medlemsadresse.
5. Indkomne forslag.
Ingen
6. Valg
Vagn blev genvalgt som formand for en 2-årig periode
7.Bestyrelsesvalg.
Merete Gertz, Dorrit Jensen og Grethe Rahr blev genvalgt til bestyrelsen for de næste 2 år.
Sinnet Thueslev blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for de næste 2 år.
8. Valg af revisorsuppleant.
Knud W. Kristensen blev genvalgt til posten som revisorsuppleant for 2 år.
9. Eventuelt
Turen til Tenerife: Kun 15 har tilmeldt sig turen. Turen gennemføres og man kan stadig nå at deltage.
Tilmelding snarest til Vagn.
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