Referat fra generalforsamling 2009
afholdt 24. marts mellem kl. 17 og 19
hos By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, København Ø
Generalforsamlingen blev indledt med en udmærket præsentation af Atlasprojektet om saltvandsfisk
og en præsentation af foreningens forslag til involvering i regeringens naturkanonprojekt.
1.
Valg af dirigent
Poul Petersen blev valgt og erklærede dagsordenen for lovligt indkaldt .
2.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at der også skulle vælges referent. Ole Norden blev
valgt.
3.
Formandens beretning
Formanden Kurt Jensen aflagde beretning: Foreningen har godt 100 medlemmer inkl. firmaer. Vi
vil forbedre dette. Der bliver møde om Darwin og havet 22. april, temamøde om naturbeskyttelse i
havet 3. juni og efter sommerferien møde den 17. september på det gamle Danmarks Akvarium om
det nye Danmarks Akvarium og den 17 oktober hos ICES om ICES.
4.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Kassereren aflagde regnskabet, som blev godkendt. Det blev diskuteret, om vi kunne få en bedre
rente.
5.
Fremlæggelse og vedtagelse af budget
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
6.
Fastsættelse af kontingent
Kontingent er uændret 150 kr. pr. person og 750 kr. for firmamedlemskab, studerende med
undtagelse af PHD-studerende vil have gratis adgang til foreningsmøderne.
7.
Valg af bestyrelse
Af den bestående bestyrelse blev alle opstillede Maj Holst Jensen, Jane W. Behrens, Kurt Jensen,
Ulrik Chr. Berggreen, Ole Gorm Norden Andersen, Mike Robson, Thomas Kirk Sørensen, Peter
Blanner og Mads Birkeland genvalgt, mens Maria Steinhausen og Thomas Warmar blev nyvalgt.
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
8.
Valg af revisor(er)
Ole Geertz-Hansen blev genvalgt.
9.

Eventuelt

Der blev diskuteret Naturkanon. Mange var skeptiske. Begrundelsen for at deltage er vel, at
havet ville være savnet, hvis vi ikke kommer med et bidrag. En naturkanon skal være et middel
til at skabe opmærksomhed om naturen, ikke til at værdisætte eller prioritere. Der blev netsat
en gruppe bestående af Jane (tovholder), Karen, Signe, Kirsten, Thomas og Ole til at gå videre
med opgaven.

Der blev ellers diskuteret mulige udadvendte
Helsingørakvariet og evt. støtteprojekter, m.v.
Således opfattet af
Ole Norden
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