Referart af generalforsamling i Nordisk Herpetologisk Forening 17-08-2019
Naturhistoriskmuseum, Aarhus
Wilhelm Meyers Allé 10
8000 Aarhus
Lokale: bioXnatur

Dagsorden for generalforsamlingen 17-08-2019
(vedtægter i forbindelse med afholdelse af GF findes nedenunder eller kan ses på nhf.dk)
Generalforsamlingen er ikke lovligt indkaldt, idet det ikke er blevet postomdelt som forventet,
men der er ingen indsigelser i denne forbindelse og generalforsamlingen forsættes.
Formalia:
Dagsorden er printet og omdelt, samt forsøgt udsendt pr postomdeling og offentliggjort på NHF.dk
Tilstede er 16 medlemmer, Mark Lundberg, Rune Stegmann, Martin G. Jensen, Claus Rix, Kristina
Askøe Andersen, Jesper Aarhus, Hans Viborg Kristensen, Jan Grathwohl, Otto Høj Madsen, Per
Jørgensen, Søren Werther, Peter Jensen, Flemming Bartig, Jan Dahl, Cecilie Hvidtfeldt, Christian
Raavig.

10:15-10:30 –
10:30-10:40 –
10:40-11:00 –

Velkommen ved bestyrelsen
1. Valg af dirigent – Christian Raavig (valg)
2. Valg af stemmetællere, mindst 2
Jan Dahl, Peter Jensen (valgt)
3. Formandens/bestyrelsens beretning af Christian Raavig (Godkendt)

Først lad mig understrege at vi står her i dag for at sætte rammer for foreningens fremtid. Vi står
samtidig her i dag som en bestyrelse med fælles ansvar og fælles forpligtigelser.
Vi er oprigtigt kede af hvordan både dette år og forrige år er forløbet, det har hverken foreningen
eller i fortjent.
MEN jeg vil gerne opfordre til at vi i dag fokuserer på at se fremad. Lad os fokusere på at få båret
videre og imod en stærk fremtid. Vi har i bestyrelsen fejlet at kommunikerer ud hvilke
udfordringer vi har stået overfor og hvordan vi har forsøgt at takle dem. Det er ingen
hemmelighed at medlemsblade og indkaldelser med posten ikke har kommet ud til dem som
skulle modtage disse, vi har brugt mange resurser på at finde ud af hvor fejlen eller fejlene lå. Det
stod klart for os at der ikke kun kan være tale om et problem ved postnord, der måtte ligge et
problem andet sted. Vi har forsøgt at indgå dialog med trykkeriet men har ikke modtaget nogen
former for respons, heller ikke da vi udbad os et møde for at få styr på processerne omkring vores
samarbejde. Derfor har vi valgt at skifte trykker, allerede fra nu og forventeligt få styr på alt
omkring udsendelser og kommunikation. Et af de springende punkter omkring bestyrelsesarbejde
er ansvarsområder og arbejdsfordeling, det er ekstremt vigtigt at vi som bestyrelse hver især er
bekendt med de arbejdsområder vi skal påtage os. Det er derfor vigtigt at vi fremadrettet for lavet
et organisationsdiagram så ingen er i tvivl om hvad de sidder med og på den måde er det muligt at
sikre sig overlab imellem positionerne, dertil skal vi have nedsat fokusgrupper/arbejdsgrupper
med personer der har lyst til at bringe deres kompetencer med i udviklingen af foreningen på alle
områder.
11:00-11:10 –
11:10-11:30 –

Pause
4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
Regnskab gennemgået af Søren Werther
Oplæsning af Sune Obsens kommentarer.
Oplæsning af Søren Werthers kommentarer.
Regnskabet kan godkendes: JA

Kommentarer til regnskabet på GF:
Per Jørgsen nævner at hvis han bliver valgt og modtager posten som
kasserer at han vil genoptage årlige budgetter.
11:30-12:00 –

Frokost

12:00-12:10 –

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

12:30-13:00 –
13:00-13:15 –
13:15-13:45 –

6. Valg: (se nedenfor)
A. Formand
B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Pause
C. Suppleanter (se nedenfor)
D. Revisorer (se nedenfor)

Position:
Formand
Bestyrelsesmedlem

Navn:
Mark Lundberg
Christian Raavig

På valg:
Ja / nej
Ja / nej

Bestyrelsesmedlem

Morten Ploug Kühlmann

Ja / Nej

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Revisor
Revisor
Suppleant
Suppleant

Cecilie Hvidtfeldt
Michael O. Jørgensen
Søren Werther
Sune Obsen
Claus Gantzel-de Haas
Martin Grud Jensen

Nej
Nej
Ja / ja
Ja / ja
Ja / ja
Ja / nej

(næstformand)
(kasserer)

Formand: Christian Raavig – (enstemmigt valgt)
Bestyrelsesmedlem: Per Jørgensen - (enstemmigt valgt), Jan Clausen (1 imod 16 for),
Jan Grathwohl (enstemmigt valgt), Asbjørn Ejlersen (enstemmigt valgt).
Revisor: Søren Werther, Sune Obsen (enstemmigt valgt)
Suppleant: Kristina Askøe (enstemmigt valgt), Jan Dahl (enstemmigt valgt).

7. Eventuelt
Under eventuelt spørges der bla. ind til Kreds Fyn og at de står oplyst med CVR nummer.
Christian Raavig fortæller at han under forberedelserne til GF rigtig nok stødte på dette og
forhørte sig omkring for at hører om der var viden på dette område. Christian Raavig fortæller at
der i kommende bestyrelse vil blive undersøgt omstændighederne omkring dette, men at han
(Christian Raavig) mener at det må være i forbindelse med kommunale arrangementer som Kred
Fyn aktivt deltager i, hvor det har været en nødvendighed.

§5
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt tidspunkt i maj eller juni.
3. Indkaldelse til generalforsamling skal være medlemmerne i hænde mindst 60 dage før den fastsatte
dato, således at forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som
ønskes opstillet til bestyrelsesvalg, offentliggøres i af bestyrelsen mindst 30 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen. Offentliggørelse af dagsorden og navne på kandidater skal ske på foreningens
hjemmeside og i nyhedsbrev, sendt med ordinær postomdeling.
4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
5a. For at være stemmeberettiget på NHF’s generalforsamling skal medlemskontingent for indeværende
medlemsår være betalt.
5b. Er kontingentet indbetalt senere end 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, skal dokumentation
for betaling medbringes for at man kan være stemmeberettiget.
6. Generalforsamlingens dagsorden fastsættes, som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere, mindst 2
3. Formandens beretning
4. Regnskabet fremlægges til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg: A. Formand
B. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
C. Suppleanter
D. Revisorer
7. Eventuelt
7a. Forslag, som ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, samt navne på kandidater, som ønskes
opstillet til bestyrelsesvalg skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 40 dage før den annoncerede
generalforsamling. Forslag, som ikke først har været offentliggjort, kan ikke behandles på
generalforsamlingen.
7b. Ordlyden af indkomne forslag kan, under forudsætning af forslagsstillers samt minimum 2/3del af
generalforsamlingens accept, ændres/modificeres af generalforsamlingen, dog kun således at
intentionerne bag forslaget beholdes.
8. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og kan ikke ændres af bestyrelsen.
9. Bestyrelsens eventuelle forslag til kontingentændring skal offentliggøres samtidig med indkaldelsen til
generalforsamlingen.
10. Ændringer i lovene kan vedtages på enhver generalforsamling; hertil kræves dog mindst 2/3dels
stemmeflertal af de fremmødtes stemmer.
11. Al anden afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal.
12. Såfremt der under afstemning om et forslag opstår stemmelighed, bortfalder forslaget.
13a. Afstemning sker pr. brev eller fuldmagt, ved håndsoprækning eller, hvis blot ét medlem forlanger det,
ved skriftlig afstemning.
13b. Brevstemmer kan alene benyttes til at stemme for en (eller flere) af de opstillede kandidater. Til
afstemning af indkomne forslag kræves afgivelse af fuldmagt.
14. Ved afstemning pr. fuldmagt kan et enkelt medlem kun stemme med maks. 5 fuldmagter, ud over sin
egen stemme.

Afgående bestyrelses godkendelse af referatet og regnskab:
Formand Mark Lundberg:

_______________________________

Næstformand Christian Raavig:

_______________________________

Kasserer Morten Ploug Kühlmann:

_______________________________

Bestyrelsesmedlem Cecilie Hvidtfeldt:

_______________________________

Bestyrelsesmedlem Michael O. Jørgensen:

_______________________________

