
Referat af Årsmøde og
Ordinær Generalforsamling

I Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening
Lørdag den 24. februar 2018

Fugletur.
Igen i år gik turen til strandengen ved Holbæk fjord og denne gang i dejligt vejr, klart og koldt.
31 deltog og fik set mange andefugle på vandet: Pibeand, Gråand, Troldand, Taffeland, Hvinand, 
Gravand, Ederfugl samt Stor og Toppet skallesluger. Desuden Knopsvane, Blishøne og Skarv. Ved 
stranden så vi Alm. ryle, Rødben, Strandskade og Storspove samt Sølv-, Hætte- og Stormmåge. 
Enkelte så en Havørn i det fjerne.

Spisning.
I Foreningshuset var bordene dækket og frokosten bestod af varmt røget laks eller unghanebryst 
med diverse tilbehør. 52 havde bestilt frokost og deltog i den efterfølgende generalforsamling.

Foredrag
Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe og kage og Vagn viste billeder fra og fortalte om 
foreningens sommertur til Skotland

Generalforsamling 2018

1. Valg af dirigent
Jens Snedker Holm takkede for valget, konstaterede at forsamlingen var lovligt indkaldt og 
herefter blev Michael og Knud valgt til stemmetællere. Dagsordenen var på forhånd uddelt.

2. Formandens beretning.
Vagn aflagde beretning for 2017. Se den skriftlige beretning. Beretningen godkendtes.

3. Regnskab for 2017
Dorrit fremlagde årsregnskabet for 2017. 
Af historiske grunde har vi stadig 2 konti i Danske bank.

4. Budget og kontingent for 2018.
Vagn gennemgik budgettet baseret på 120 medlemsadresser og uændret kontingent: 175.- kr.
Der er budgetteret med et underskud på 1000.- kr.

5. Indkomne forslag.
Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Hanne, Ole og Thomas genvalgtes til bestyrelsen og Birger genvalgtes som suppleant, alle for en  
2-årig periode.



7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Marianne Rahbech ønskede ikke genvalg som revisor. Rita Ellingsen blev valgt for de næste 2 år.
Som revisorsuppleant valgtes Knud Kristensen for en 1-årig periode.

Eventuelt.
Dorthe foreslog en foreningstur til Nordjylland med besøg i Rold skov (orkideer) og i Vejlerne 
(fugle).
Herefter takkede Jens for god ro og orden.


