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Referat af Generalforsamling, 13. marts 2013 afholdt hos Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, København Ø 
 

1. Valg af dirigent 
Poul Petersen blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og lovlig.  

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev vedtaget uden ændringer. 

3. Formandens beretning 
Formandens beretning for 2012 konstaterede at året var et jævnt år for DSFMB, men at aktivitetsniveauet havde 
været udmærket. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet for 2012, som udviste et underskud på ca. 20 tusinde kroner. Forklaringen lå i øgede 
investeringer i bl.a. bookingprogrammer, annonceringsmateriale og i manglende sponsorindtægter i 2012. 
Revisor udtalte, at han ikke havde betydende bemærkninger til regnskabet. 
Regnskabet blev derefter godkendt. 

5. Fremlæggelse og vedtagelse af budget 
Kassereren fremlagde udkast til budget for 2013. Budgettet blev vedtaget uden ændring. 

6. Fastsættelse af kontingent 
Det blev besluttet at fastholde uændret kontingent for 2014, dvs. alm. Medlemmer 150 kr., firmamedlemmer 750 kr., 
studerende gratis. 

7. Valg af bestyrelse 
Følgende bestyrelse blev valgt : Kurt Jensen, Ulrik Chr. Berggreen, Maj Høigård Holst, Thomas Kirk Sørensen, Jane W. 
Behrens, Thomas Warnar, Signe Sveegaard, Maria Steenhausen, Charlotte Boesen, Signe Dons, Christian Riisgaard-
Pedersen og Søren Lorenzen Post.  
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 

8. Valg af revisor 
Generalforsamlingen takkede Finn Bjerre for hans indsats som revisor i 2012. Mike Robson blev valgt som revisor for 
2013. 

9. Eventuelt 
Generalforsamlingen drøftede et forslag om reduceret afgift for pensionister i forbindelse med DSFMB’s temadage. 
Forslaget henvistes til Bestyrelsen til afgørelse. 

 
Formanden fremlagde en plan om vedtægtsændringer, som vil blive fremsat på en ekstraordinær generalforsamling i løbet 
af første halvdel af 2013. 
 
Dirigenten takkede efterfølgende for god ro og orden. 
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